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Maandagmorgen briefing (Week 44, 2010)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 08-11-2010
„Terror!“, „Terror!“, „Terror!“, de terreurangst waart weer rond. Postpakketjes
(verzonden net voor de Amerikaanse Midterm elections) uit Jemen (moesten die
nu in Amerikaanse synagogen ontploffen of „mid-luchts“ in vliegtuigen?) zorgen
voor nieuwe anti-terreurmaatregelen bij luchtvracht. „Al Qaida“ heeft via Rita
Katz/SITE officieel verantwoordelijkheid opgeëist voor het „tonerplot“, waardoor
de CIA-drones binnenkort luchtshowtjes weggeven boven de Jemenitische
woestijn. Kruitbrieven worden in Griekenland aan ambassades van bijvoorbeeld
Mexico, Chili en Nederland (net voor de Griekse gemeenteraadsverkiezingen) verstuurd (1 persoon brandde
zijn handen aan een „exploderende“ brief). Daders: extreem links. De Franse president Sarkozy (diep
impopulair) kreeg er een persoonlijk verstuurd, net als Angela Merkel (diep impopulair). De kruitbrief werd in
Duitsland nog net op tijd onderschept. Ah terreur, wat zou een politicus anno 2010 zonder terreur
zijn?Eigenlijk waren de Amerikaanse midterm elections 2010 ronduit saai…..en toch weer niet. Saai omdat
„verkiezingen“ in Amerika, sinds het loslaten van regels voor „corporate sponsoring“, de stembusgang totaal
in de handen van het grote geld hebben gebracht. De Verenigde Staten zijn officieel een corpocratie
geworden, een plutocratie waar alleen de corporate-trekpoppetjes genoeg geld hebben om de race uit te
zitten. De „keuze“ democraat of republican is eigenlijk een non-keuze. Politiek als theater voor het (nog niet
50% opkomend) publiek en vooral de media (die miljarden verdienen met politieke advertenties en
advertorials).En toch weer niet saai door de zogenaamde „tea-party“, de op papier opkomende
„burgerbeweging“ in de Verenigde Staten maar in realiteit vrijwel niet bestaand. Ja, de tea-partiers bestaan
wel maar zijn vooral gegroepeerd rond goedgesponsorde kandidaten. Het leeuwendeel van de „tea-party“
blijkt domweg niet aanwezig, of dit jaar niet politiek actief, of algemeen niet meer actief. Wie zijn dan die
„Obama=Hitler“ slogans dragende mensen? Een fantoom gecreeerd door de media en de plotseling
opduikende „tea-party“ kandidaten, alle al doorgewinterde politici, die genadeloos de ontevredenheid van de
Amerikaanse burgerbevolking gebruiken om aan de macht te komen. Boosheid op „big gouverment“, banken
en corporations, betaalt door…….Wallstreet en corporations. Hoe briljant is dat?Over de “tea party scam”
later meer op Zap. QE2Terwijl de podia voor de volgende G20 meeting worden opgebouwd, zien de
Chinezen al het eerste grote probleem van het drukken van 600 miljard extra dollar door de Amerikaanse
Centrale Bank FED (voor hun clientele, de grote banken en de Amerikaanse (failliete) staat): het geld gaat
door de banken gebruikt worden voor a: carry-trade, dus uitgezet worden in beleggingen die boven de 0%
rente opbrengen (zie exploderende voedselprijzen, cacao, goud, zilver, olie), en overstroming van geld in
“emerging markets” (voor gedrukte dollars investeren/aankopen doen in opkomende economieën). Ofwel, iets
van waarde kopen voor die dollars. EURONiet dat “wij” straks goedkoop kunnen gaan shoppen in New York,
of suiker en olie voor bijna niks krijgen. Nu het valscherm voor de Euro er is, inclusief de optie om
Griekenland gewoon pleitte te laten gaan, gaat Ierland, vrijwel zeker, tegen de vlakte. Het land betaald
ongeveer tegen de 7% rente voor haar schulden en moet (nou ja, moet) miljarden in de Ierse bank Anglo
pompen. Ook daar een fijn “spaarpakket” om de bevolking te laten betalen voor de zonden van banken.
Gevolg: economie klapt in elkaar en daarmee de onroerendgoed-markt. Waarmee meteen Amerikaanse
toestanden dreigen.Bretton Woods IINu dus misschien de laatste ronde van “uitgeven” voor de fiatmunten
dollar en Euro zijn aangebroken, wordt de oplossing door niemand minder als de Wereldbank geschetst (BIS
en Wereldbank kopen al heimlijk): goud. Terug naar een soort gouden standaard. Special Drawing Rights met
goud op de bodem van de mand?Let op, dit is de Wereldbank die het proefballonnetje oplaat, dus niet
zomaar een grapje. In de VS en Euroland wordt verdomd weinig goud nog aangehouden door nationale
Centrale Banken (uitzondering Portugal en Griekenland maar die moeten nu verpatsen). “Gouden tijden” voor
wie allang het geloof in fiatgeld heeft opgegeven.Exit Chicago Climate ExchangeMet de overwinning van
“republikeins rechts” in aantocht is klaarblijkelijk meteen het einde gekomen van de Chicago Climate
Exchange, ofwel de vrijwillige cap&trade beurs van Al Gore en Obama. Waar climategate een tea party niet
goed voor kan zijn. Jammer voor Goldman Sachs & co.
Amerikaanse spionageNoorwegen, Denemarken, Zweden en Duitsland. Rond om Amerikaanse
ambassades, of andere Amerikaanse objecten (lees: basissen) laten de Amerikanen in bovengenoemde
landen mensen achtervolgen, bespioneren of anderssoortig. Gewoon, omdat Amerika dat kan doen in een
ander land. F&"% wetten. Die mannen die je dus altijd op Lange Voorhout rond ziet hangen zijn dus helemaal
niet de lokale alcoos maar goed betaald boys van een security firma.Martelen INiet alleen de Amerikanen
martelen, in Irak en Afghanistan, ook de Britten doen/deden het. Het Britse Abu Graihb.Martelen IINiet dat
martelen illegaal is. Uiteindelijk is “rendition” en het “outsource-en” van martelen prima volgens het boekje.
Cyber warfareHet Pentagon, in de vorm van het Cyber Command, wil weten of het wettelijk mogelijk kan
worden om aanvallen uit voeren op buitenlandse netwerken. Amerikaanse cyberwar gaat offensief.
JemenWho the f&"%§ is Al Qaida??Mumbai911 revisited: waarom negeerde de VS waarschuwingen over
Mumbai-aanvallen “keyman” en US-agent David Headley?Het weekelijkse opstootjes youtube-je: castor! Op:
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_44_2010/rss
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Onzichtbaarheidscape stap dichterbij
Uitgegeven: 4 november 2010 10:19
EDINBURGH - Wetenschappers hebben een flexibel materiaal ontwikkeld dat ervoor kan zorgen dat de
onzichtbaarheidscape van Harry Potter ooit bij iedereen in de kast hangt.© Gamer.nlDe ontdekking is
donderdag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift New Journal of Physics.
Het materiaal, een dunne film, kan het licht dat erop valt zo manipuleren, dat het lijkt alsof het object dat
eronder zit er niet is. De film, een zogenoemd metamateriaal, heeft zijn bijzondere eigenschap te danken aan
een innovatieve manier van lichtbreking.
Vergelijkbare materialen waren er al, maar die werkten alleen voor een kleur uit het lichtspectrum die mensen
toch al niet konden zien. De wetenschappers van de Schotse Universiteit van St. Andrews noemen hun
vondst ''een grote stap voorwaarts.''
http://www.nu.nl/wetenschap/2371092/onzichtbaarheidscape-stap-dichterbij.html

Systeem analyseert emoties bioscooppubliek
Uitgegeven: 4 november 2010
AMSTERDAM - Het Britse bedrijf Aralia Systems en de Bristol University werken samen aan een manier om
de emoties van bioscooppubliek te analyseren.© ANP Met de techniek willen zij informatie over reacties op
de film en advertenties inzichtelijk maken voor marktonderzoekers.
Aralia Systems maakt al gebruik van infraroodstraling om het illegaal opnemen van bioscoopfilms tegen te
gaan. Deze straling reflecteert op camcorders, waarna er actie ondernomen kan worden.
Het nieuwe systeem moet hier een aanvulling opworden. 3D-camera’s analyseren bewegingen van het
publiek als één geheel en 2D-camera’s analyseren individuele gezichtsuitdrukkingen. Reacties op de film
worden zo waardevolle data.
Voor filmmakers, adverteerders, exploitanten en zelfs psychologen kan dit systeem van grote waarde zijn.
Het beantwoordt namelijk vragen als: wanneer zijn bezoekers het snelst geneigd weg te lopen? Welke
soorten scènes roepen plaatsvervangende schaamte op?
http://www.nu.nl/gadgets/2371558/systeem-analyseert-emoties-bioscooppubliek.html

‘Star Wars’-hologrammen zijn bijna realiteit
Published by Justme (Beheerder)
Een 3D-hologram, zoals dat onder meer te zien is in sciencefictionfilms als
‘Star Wars’, zal binnenkort deel kunnen uitmaken van het echte leven. Dat
bericht wetenschapsblad ‘Nature’.
De hologramtechnologie werd de voorbije decennia wereldwijd bestudeerd.
Het was al een poos mogelijk om een 3D-hologram te versturen, alleen
duurde het enkele minuten vooraleer het geüpdatet kon worden. En dat verhinderde dat bewegende 3Dbeelden konden worden doorgestuurd.
Minuten worden seconden
Een onderzoeksploeg van de Amerikaanse Arizona University, geleid door professor Nasser Peyghambarian,
hebben nu echter een manier gevonden om een beeld elke twee seconden te updaten. En dan wordt de
beweging van dergelijke hologrammen wel heel erg levensecht.
Indien bewegende 3D-hologrammen naar eender welke plaats in de wereld kunnen worden doorgestuurd,
schept dit nooit geziene technologische mogelijkheden: voor teleconferenties, 3D-advertenties, entertainment
en wetenschappelijke projecten gaat dan een nieuwe wereld open.
Laserbeeld
“Het betekent dat we een driedimensionaal beeld in één plek kunnen opnemen, en het in real time elders in
de wereld tonen”, maakt Peyghambarian zich sterk. “De vooruitgang brengt ons een stap dichter bij het
ultieme doel: een holografisch beeld dat bestaat uit 3D-beelden in hoge resolutie, in kleur en op ware grootte
die met hoge update-snelheden overal naar plaatsen in de wereld kunnen worden gestuurd.”
Centraal voor de nieuwe technologie is een laser die elke twee seconden een beeld op een scherm kan
branden, in wat de onderzoekers ‘bijna-real time’ noemen. De beelden die zo tot stand komen zijn tot twee
keer scherper dan televisiebeelden – en dus zelfs beter dan de hologrammen die men in het vergevorderde
scifi-universum van ‘Star Wars’ te zien krijgt. HLN
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FED druk bijna $ 1 biljoen bij; Amerikanen nu al getroffen door inflatiegolf
De Amerikanen moesten de afgelopen maanden fors meer gaan
betalen voor zaken zoals fruit, melk, vlees, koffie en suiker.Nadat de
Amerikaanse FED gisteren besloot om $ 600 miljard uit te trekken
voor het opkopen van staatsobligaties -opgeteld bij de al eerder
besloten $ 300 miljard dus bijna $ 1 biljoen- om de enorme
staatsschuld te kunnen blijven financieren en de kwakkelende
economie een impuls te geven, maakte de Wall Street Journal
vandaag bekend dat de Amerikanen nu al getroffen worden door de
eerste inflatiegolf. Met name de voedselprijzen zijn de afgelopen
maanden scherp gestegen, waardoor de inflatie bijna een
recordniveau heeft bereikt. Ondertussen daalt de dollar vandaag gevaarlijk dicht naar de psychologisch
belangrijke .75 grens en stijgt de goudkoers gestaag door richting $ 1400 / ounce. (1)
Dat de inflatie in de VS bijna het eerdere piekniveau van 2008 heeft bereikt is extra opmerkelijk omdat de prijs
van ruwe olie nu véél lager is (onder de $ 90) dan 2 jaar geleden ($ 140). Als de olieprijs nog verder gaat
stijgen -iets dat algemeen verwacht wordt- dan zal de inflatie waarschijnlijk exploderen tot een absoluut
hoogtepunt. 'Vertaling: de implosie van de Amerikaanse dollar zal, dankzij de krankzinnige FED, een
krachtige impact hebben op het besteedbare inkomen van de consumenten, omdat deze gedwongen worden
hogere prijzen te betalen voor essentiële zaken zoals voedsel en energie. Zo worden we getuige van wat
bijna ongelimiteerd geld bijdrukken zal veroorzaken,' aldus het commentaar van goudspecialist Jim Sinclair.
Volgens goudhandelaar Dan Norcini is er nog maar weinig voor nodig om de dollar nog verder naar beneden
te drukken tot .72, een niveau dat, indien doorbroken, dramatische gevolgen zal hebben voor Amerika.
Norcini denkt dat eerst alles in het werk zal worden gesteld om dit te voorkomen, maar dat het slechts uitstel
van executie zal zijn - tenzij de Amerikaanse economie plotseling fors zal verbeteren, iets wat zeer
onwaarschijnlijk is aangezien alle signalen op het tegendeel wijzen. (2) 'Mijn mening is dat de VS vanwege
de mathematisch nooit meer terug te betalen staatsschuld al heel lang een hanteerbare waardevermindering
van de dollar op het oog heeft. Ze zullen krijgen wat ze wensen, maar wel tegen een verschrikkelijk hoge prijs
die wij allemaal en het hele land als geheel zullen moeten betalen, omdat onze economische suprematie
steeds verder wegzakt. Dat zal de erfenis zijn van het Federal Reserve systeem en de verachtelijke
monetaire autoriteiten, die ons land hebben verkocht voor tijdelijke gewin,' analyseert Norcini. Jim Sinclair
denkt dat de dollarindex aan het einde van de 'financieel donkerste periode die we ooit hebben gekend' zelfs
naar .56 zou kunnen gaan zakken. (3) Een groot aantal financieel-economische experts en analisten zijn
dezelfde mening toegedaan. The Daily Bell concludeert dat we nu heel goed getuige zouden kunnen zijn van
het definitieve uiteenvallen van het wereldwijde monetaire systeem dat is gebaseerd op de Amerikaanse
dollar. Dat zal de goudkoers nog veel harder doen gaan stijgen en wereldwijd forse prijsverhogingen voor de
burgers tot gevolg hebben. (4) Ook Bill Gross, de manager van 's werelds grootste mutual fund (collectief
beleggingsfonds), vreest dat de dollar binnen enkele jaren 20% van zijn waarde zal verliezen als de FED blijft
doorgaan met het bijdrukken van geld (5). Professor Michael Hudson denkt zelfs dat de nieuwste ronde geld
bijdrukken door de FED ('Quantitave Easing', totaal $ 3 biljoen sinds 2009) zal leiden tot het uit elkaar vallen
van de hele wereldeconomie. Volgens Hudson kan het Amerikaanse financiële beleid daarom als 'financiële
agressie' worden gekenmerkt tegen het buitenland. (6) De volgende fase van de
financiële crisis lijkt daarom te zijn aangebroken; het valt echter niet te voorspellen
hoe lang het zal gaan duren en hoe snel het verval zich zal gaan doorzetten; wordt
het een geleidelijke, over een aantal jaren gespreide daling, of komt er toch een
plotselinge crash, die wereldwijd voor chaos en paniek zal zorgen en vrijwel zeker
het hele Westerse monetaire systeem zal doen instorten. Xander(1) Jim Sinclair's
Mineset ; (2) Jim Sinclair's Mineset ; (3) King World News ; (4) The Daily Bell ; (5)
CNBC ; (6) Global Research ; Reactie

‘s Werelds eerste vliegende schotel werd gebouwd door Skoda, voor Hitler!
Had Hitler werkelijk de beschikking over vliegende schotels? Werkte de
Skoda fabrieken daadwerkelijk aan het ontwerpen daarvan? Zijn "aliens"
niets anders dan een CIA cover up om geheime techologie te verbergen?
Zie en oordeel zelf; (47.37)
Bronen en video:
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/werkelijkheid_vreemder_dan_fictie
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De Nederlandse superrijken betalen het jaarlijkse bezuinigingstekort
Het is mogelijk. Een rekensommetje. Gebaseerd op feiten:
De 500 rijkste Nederlanders betalen de bezuinigingen als gevolg van de door hun
zelf veroorzaakte financiële crisis met het van de Nederlandse belastingbetalers
en minima gestolen geld. Dat kan makkelijk. Alleen al het percentage waarmee
hun rijkdom in 2009 is toegenomen dekt meer dan voldoende voor dit jaar de
geplande Bruin 1 bezuinigingsmaatregelen. Daarnaast hebben onze 500
Nederlandse superrijken die winsten alleen kunnen maken middels winsten op
investeringen in wereldwijd gelegaliseerde criminele financiële producten in 2009.
Die producten hadden eigenlijk verboden moeten worden. Maar onze legaal criminele overheid heeft de foute
financiële producten `gedoogd` en daardoor die diefstal middels irreële winsten van de superrijken
gelegaliseerd. Het gaat hier dus om van de burgers gestolen geld.
Hoezo crisis in 2009 ?? 500 rijkste Nederlandse legal corporate criminele elite families VERDIENDEN 8,3
miljard Euro in 2009. 'Rijkste Nederlanders goed voor 135,6 miljard'. Uit "Quote" (onder de grachtengordel
scorende salondandyrechtse MSM toch?).
Uit AD: ( So "not alternative media" toch?) De 500 rijkste Nederlanders hebben met zijn 500 samen alleen al
8.300.000.000 (zegge acht miljard drie honderd miljoen euro) VERDIEND in 2009. NB. 2009 was een zwaar
financieel crisisjaar voor de meeste "gewone" Nederlanders; iedere Nederlander onder middle class t/m
minima ging er financieel op achteruit of bleef financieel gelijk.
Uit Elsevier (dik MSM toch?) 'CPB roept op tot grote bezuinigingen in komende jaren', dinsdag 16 maart 2010
11:13 : De overheidsfinanciën lopen op langere termijn volledig uit de hand. Tot aan 2015 zijn daarom voor
29 miljard euro aan structurele bezuinigingen noodzakelijk. Gemiddeld betekent dat 1.750 euro per
Nederlander.
 De rekensom:4 jaar bezuinigen van in totaal 29 miljard.
 Dat is 7 miljard 250 duizend euro per jaar.De 500 rijkste Nederlanders brengen middels WINSTEN
alleen al jaarlijks meer dan dat bedrag op.Hun winst van 8,3 miljard dekt dus ruim het bedrag van 7
miljard 250 duizend euro per jaar nodig voor bezuiniging volgens Bruin 1.
Die WINSTEN van de 500 rijkste Nederlanders zijn mede ontstaan als gevolg van hun gigantische financiële
rijkdom aan geld en bezittingen.
Relatief zeer veel van die gigantische rijkdom investeren onze puissant rijke Nederlandertjes in relatief hoog
risicodragende projecten. Onze stinkend rijke financiële hockeymachootjes en hockeysletjes hoeven 99,99 %
van hun financieel vermogen echt niet te gebruiken om te overleven. Hoe het is voor de minima en de lower
middle class mensen om hun dagelijkse overlevings- en beslommeringsproblemen te managen is alleen "selfentertaining" voor de superrijken als je bijvoorbeeld voor de gein een paar dagen als undercovermiljonair
sinterklaas mag spelen ten koste van de ellende als gevolg van de financiële misère van de minima t/m
middle class mensen in 1 van onze zogenaamde Nederlandse MSM urban survival TV shows. TV shows
uitgezonden door TV stations waarvan ze nota bene als superrijke zelf eigenaar zijn of vaak minstens
aandeelhouder middels een pakket aandelen in een investeringsfonds dat het beleid bepaalt voor zo´n MSM
TV netwerk als grootaandeelhouder. Nee. Onze financial geekmacho's, elk zo'n drie to vier keer gescheiden
van op de maatschappelijke statusladder omhooggeneukte PC Hooftharemdames, are bored. Ze willen
spanning, ze willen risico. Ze hebben elk per persoon miljoenen keren meer geld dan eigenlijk nodig voor het
ledigen van de dagelijks noodzakelijke levensbehoeften. Ondanks het forse bedrag aan alimentatie dat ze
moeten ophoesten als gevolg van hun relatief grote quotum scheidingen van per persoon gemiddeld drie tot
vier exen in de categorieën: bankaccountomhoogneuksletjes (upper class babes) en hun uit de
maatschappelijke eerste divisie of onderafdelingen gepromoveerde PC Hooftslet sisters (omhooggevallen
middle class of minima babes met een mooi lijf en een natte poes als credit card gleuf), hebben ze nog
steeds miljoenen keer teveel geld. Geld waarmee ze "toch iets moeten doen".
Van de nood een deugd gemaakt gaan ze hun vele miljoenen of miljarden `spannend` investeren. Hoog risico
dragend investeren. Voor de kick. Simpel gezegd illegaal gokken op hoog niveau voor de legal financial
criminal elite. En hun vriendjes binnen de politiek knepen en knijpen daar wel een oogje bij dicht voor wat
betreft het toezicht op de al dan niet legitimiteit van hun financiële gokproducten. Natuurlijk voor ook wat
smeergeld in de vorm van een politieke campagnedonatie, een bestuurscommissariaatfunctie in een legal
corporate criminal mafiabedrijf, wat administratief en belastingtechnisch onzichtbaar gemaakt onroerend goed
ergens of een carrièreopstap na hun politieke functie in het bedrijfsleven om nog ff wat achterstallige
miljoenen EU of dollar pecunia te vangen als inhaalslag voor de politiek magere financiële jaren voor
bewezen diensten aan de financiële witwas- en `pluk ze` afdelingen van onze gelegaliseerde corporate en
overheidsmaffia. We zullen ze van hun de onrechtmatig verkregen winsten uit criminele activiteiten afhelpen
middels onze ´pluk ze´ wetgeving. Wij Nederlandse burgers pakken de superrijken hun onrechtmatig
verkregen winsten af en dekken daarmee het door die illegale winsten van de superrijken zelf gecreëerde
bezuinigingsgat. Wij pakken het door de Nederlandse superrijken van ons als Nederlandse burgers gestolen
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geld terug en repareren daarmee weer het in eerste instantie door die door de financiële overheidstrekpoppen
gelegaliseerde diefstal ontstane staatsbegrotingsgat.
Door verantwoord te investeren kunnen de superrijken de komende 4 jaar middels hun WINST op die
investeringen elk jaar het hierboven berekende gedeelte van onze staatsschuld ad 7,25 miljard euro aan de
staat middels een betalingsregeling via de belastingdienst in samenwerking met justitie (FIOD en ´pluk ze ´
team) terug betalen. En dan zijn we nog heel schappelijk. We laten ze hun gigantische hoeveelheid geld
houden. Ze lossen alleen hun schuld aan de staat af door hun winsten daarvoor te geven aan de staat. Zo
goed en schappelijk zijn wij minima en Nederlandse middle class burgers soms. Bron en video:
mp3:http://anarchiel.com/display/de_nederlandse_superrijken_betalen_het_jaarlijkse_bezuinigingstekort

De echte reden voor QE2: China koopt niet langer Amerikaanse schulden
donderdag 04 nov 20101826
De echte reden waarom Amerika 600 miljard euro in zijn economie pompt is niet zoals de voorzitter van de
Federal Reserve, Ben Bernanke, aangeeft, omdat het herstel van de economie stokt en de prijsstabiliteit in
het land moet worden gevrijwaard, maar omdat China gestopt is met Amerikaanse schulden op te kopen. Dat
schrijft Geert Noels in zijn blog Econoshock. De theorie is niet nieuw, want ze werd in oktober al aangehaald
door Hans-Werner Sinn, een professor aan de universiteit van Munchen, die tevens voorzitter van de Duitse
denktank Ifo is.
De echte reden, aldus Sinn, is omdat China niet langer de Amerikaanse regering financiert. In plaats van
dollars terug te sturen -die ze heeft geaccumuleerd via het handelsoverschot- door Amerikaanse obligaties
aan te kopen, importeert China nu massaal grondstoffen uit Afrika en elders.
China was totnogtoe de grootste financier van de Amerikaanse regering. In 2008 en 2009 kocht China
maandelijks gemddeld voor 17 miljard dollar aan Amerikaanse schulden. Maar die netto aankopen lijken in
november 2009 te zijn gestopt. In de eerste zeven maanden van 2010 kocht China geen Amerikaanse
schulden, integendeel het land werd verkoper van Amerikaanse schulden door maandelijks gemiddeld voor 7
miljard dollar Amerikaanse schulden te dumpen. Dat gat wordt nu gevuld door de Amerikaanse centrale bank.
Nog volgens Sinn is China gestopt met het aankopen van Amerikaanse schulden omdat de VS het land enkel
staatsobligaties willen verkopen. De Chinezen zijn meer geïnteresseerd in het opkopen van Amerikaanse
bedrijven en technologie, maar de VS wil daar niet van weten. China verkoopt aan de VS de (goedkope)
producten die de VS willen, maar de VS zijn niet bereid de Chinezen de producten te verkopen die zij willen.
Zo vingen de Chinezen bot toen ze het Amerikaanse oliebedrijf Unocal en de Amerikaanse goudproducent
First Gold wilden kopen. (FZ)

Al-Qaeda verklaart alle christenen tot legitieme doelwitten
De boodschap van de islam: bekeer je, of sterf!
De Islamitische Staat Irak - beter bekend als de Iraakse tak van de internationale
terreurgroepering Al-Qaeda- heeft officieel alle christenen tot legitieme doelwitten
bestempeld. 'Het ministerie van Oorlog van de Islamitische Staat Irak verklaart
dat alle centrums, organisaties en instellingen van christelijke leiders en
volgelingen nu legitieme doelwitten van de Mujahedeen zijn geworden, waar wij hen maar kunnen treffen.'
Volgens CNN zouden de moslimterroristen tot het besluit zijn gekomen omdat een aantal Koptische vrouwen
in Egypte door hun kerk zouden worden vastgehouden nadat zij door moslims gedwongen waren zich te
bekeren tot de islam, in de hoop dat zij van hun besluit zouden afzien. Dergelijke gedwongen (her)bekeringen
tot de islam zijn dagelijkse praktijk in Egypte en worden vaak onder dreiging van geweld, marteling en moord
opgelegd. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken en de Koptische Kerk in Cairo hebben nog
geen commentaar op de zaak gegeven. In Egypte is 90% van de bevolking islamitisch en slechts 9%
(Koptisch) christen. De christelijke minderheid wordt zwaar vervolgd en leeft in armoedige omstandigheden,
omdat ze bij het zoeken naar een baan ernstig gediscrimineerd worden door moslims.
Afgelopen zondag viel de Islamitische Staat Irak een katholieke kerk aan in Baghdad, waar precies een dienst
werd gehouden. De moslimterroristen doodden 58 vrouwen en verwondden 75 anderen, waaronder veel
christelijke vrouwen en kinderen. Ondertussen heeft de nieuwe terreurgolf die Al Qaeda sinds gisteren in de
Iraakse hoofdstad ontketend heeft al 91 doden en 350 gewonden gevergd. (1) Het extreme moslimgeweld
tegen christenen heeft al veel Iraakse gelovigen op de vlucht doen slaan. Terwijl slechts enkele procenten
van de bevolking in Irak christen is vormen ze 40% van de Iraakse vluchtelingen. Desondanks is er in de
Westerse media nauwelijks aandacht voor de vaak gruwelijke etnische (religieuze) zuiveringen in veel
islamitische landen. Xander – (1) Arutz 7
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FED loog openlijk tegen het congres
Complete artikel: theeconomiccollapseblog.com
Op 3 juni 2009 beloofde Ben Bernanke van de Federal Reserve het Amerikaanse Congres
onder ede dat de Fed de schuld van de Amerikaanse regering niet zou monetariseren. Op
3 november 2010 kondigde de Federal Reserve echter een enorme kwantitatieve
versoepeling aan van meer dan $600 miljard.
Het opkopen van staatspapier op de Amerikaanse markt met geld gecreëerd uit gebakken
lucht staat gelijk aan het monetariseren van de schuld. Dus is Ben Bernanke op heterdaad betrapt. Kunnen
we hem ooit nog op zijn woord geloven?
Het monetariseren van schuld is een wanhopige zet. Het is een teken dat we snel het einde van het spel
naderen. Het terugbrengen van de rente naar het nulpunt blies de Amerikaanse economie geen nieuw leven
in. Honderden miljarden dollars extra aan overheidsuitgaven haalden ook niets uit. Het is op het moment zeer
moeilijk voor de Amerikaanse regering om kopers te vinden voor alle schulden die worden gemaakt.
De Fed hoopt klaarblijkelijk dat deze nieuwe ronde van kwantitatieve versoepeling een manier is om de
exploderende Amerikaanse schuld te financieren en tegelijkertijd het herstel van de economie te
bespoedigen.
Maar Bernanke had toch beloofd dat de Fed dit niet zou doen? Hij beloofde het Congres plechtig dat de Fed
de schuld niet zou monetariseren. Maar dit deed hij wel. In het volgende beeldmateriaal uit juni 2009 is te zien
dat Bernanke de belofte maakte.
Op een bepaald moment gaan landen als China en Japan zich geheel loskoppelen van de dollar, ooit de
meest machtige valuta ter wereld. De Fed kan dan zoveel geld bijdrukken als ze wil, maar dat werkt niet lang.
De meeste Amerikanen hebben geen idee dat het gehele globale financiële systeem aan een zijden draadje
hangt. We denken dat we in een democratisch systeem leven, maar de beslissingen met betrekking tot de
economische toekomst van de wereld worden gemaakt door een groep ongekozen en onbekende centrale
bankiers.
Ze vinden het prachtig om erover te spreken hoe onafhankelijk ze zijn. Via de Freedom of Information Act
kunnen geen documenten van de Fed worden ingekeken, omdat het een organisatie is die naar eigen zeggen
geen verantwoording aflegt aan de Amerikaanse regering.
Het instituut met de meeste macht over de Amerikaanse regering hoeft geen verantwoording af te leggen aan
de Amerikaanse burgers, die hier vaak niets van weten. De meeste Amerikaanse burgers weten ook niet dat
de Fed, in samenwerking met hun vriendjes op Wall Street, de veroorzaker was van de Grote Depressie in de
jaren ?30 van de vorige eeuw.
Dit weekend organiseert de Federal Reserve een conferentie getiteld ?A Return to Jekyll Island: The Origins,
History, and Future of the Federal Reserve? om het 100-jarig bestaan van de beruchte ontmoeting te vieren
waaruit de Fed is ontstaan.
Ze zullen elkaar daar vast feliciteren met al het goede werk wat ze doen. Al het goede werk inderdaad, om de
Amerikaanse economie richting de afgrond te
duwen.http://www.zaplog.nl/zaplog/article/fed_loog_openlijk_tegen_het_congres

Geheimen van de Federal Reserve
Eustace Mullins, schrijver van het boek "The Secrets of the Federal Reserve" tijdens
een lezing in Hawaii in 1989 waarin deze opmerkelijke man uitleg geeft van de
schokkende waarheid over het privé-bedrijf de “Federal Reserve”. (1.31.25)
Het boek, dat ik online gevonden heb, is een aanrader voor zowel complotters als
non-complotters. Eustace Mullins is inderdaad een opmerkelijk mens (hier een korte
biografie) en ondanks dat de eerste uitgave van het boek in 1952 van de vorige eeuw
was, met een update in de jaren 80 onder het presidentschap van Ronald Reagan, is
er niets wezenlijks veranderd.
In het boek presenteert Mullins authentieke feiten uit originele documenten uit de
bibliotheek van het congress die dermate compleet zijn dat geen uitgever ze wilde publiceren. Het is geen
complex boek, het is eenvoudig te volgen, in feite is eerlijk bankieren op generlei wijze complex het is het
criminele bankieren dat het met opzet complex maakt.
Als je de introductie, voorwoord en de hoofdstukken 1 en 2 gelezen hebt weet je eigenlijk genoeg over hoe de
wereld in de greep is van corrupte bankiers en dat de huidige financiële crisis geen toeval is maar zorgvuldig
georkestreerd. Hier de link naar het online boek.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/geheimen_van_de_federal_reserve

Nieuwsbrief nr. 109 – 15 november 2010 - pag. 8

Ozonman Al Gore bezoekt Tilburg
Hoe diep moet je als professor in de volkenkunde zinken om in het meest
onbenulligste Alpha-universiteitje dat in de wereld te vinden is: een toespraak te
willen houden uitgerekend over zijn "werkjes" dat door de Britse rechter vanwege
9 welbewuste afwijkingen van de waarheid tot "een politieke film" is verklaard?
Maar de wetenschap vond er totaal zelfs 35 stuks - de man moet vast wel
wanhopig zijn geworden, of zit hier meer achter?
Waarschijnlijk geld. Van deze professor is namelijk bekend dat hij nooit een
lezing zal geven als er niet 2 ton aan dollars is betaald want: dat kost hij gewoon.
Wie betaalt dat? Want op het gebied van frauduleuze wetenschappen heeft de
Katholieke Universiteit van Tilburg een naam opgebouwd die "nogal ranzig" is, op
z'n zachtst gezegd dan.
Het zich als "universiteit" voordoend katholieke gestichtshuis dat uitsluitend Marxistische alpha-faculteitjes
bevat zoals "Faculteit Vrije Tijdsbestedingswetenschap", of het 'Nexus Instituut' van geesteswetenschapper
Rob Riemen: kon met hun status als 'religieinstituut' helaas niet nog verder worden ontmanteld.
Cabbolet: een 2e Einstein verknald
Want wie kent niet de Tilburgse affaire Buikhuizen? Of de affaire Cabbolet die zowel de Relativiteitstheorie,
alsook de Kwantummechanica onderuit wist te halen met een nieuw soort "super-wiskunde" waarbij Cabbolet
stelde dat na 11 jaar zijn theorie "dus werkt".
Elf jaar lang is zijn proefschrift alle universiteiten rondgepompt en geen enkele rector-magnificus durfde het
aan - en dan achteraf blijkt een lesfoutje in een Havoboek de blunder van de eeuw te zijn... jammer voor
Cabbolet die beter was dan blunderende Einstein - maar helaas niet de goede promotor kreeg. Wàs, ja want
foutjes in een eerder Havo-lesboek had de promotor moeten zien: dit is een standaard veiligheidsonderzoek
naar iedere a.s. promovendus.
Maar... volgende studenten die een cv hebben met 'De Tilburg' erop en dan uitzoeken waarom alleen de
overheid hun als broodbeleg nog overblijft, ontdekken dan dat ze als 'marxistische' sollicitant in bedrijven niet
aan de bak mogen komen.
Tijd dus om in navolging van de ondergang "Universiteit van Harderwijk" en die nog jarenlang daarna de
spothoon verkreeg van televisiekabouter Aart Staartjes: een zozelfde onderzoek van dat eerder in Harderwijk
al vertoonde, en toch zo aandoenlijk koddige "kabouterwetenschappen op universitair niveau" op te starten.
The Ozone Man Al Gore
Weet u het nog? In februari 1992 alarmeerde senator Al Gore de ganse wereld voor een groot gat in de
ozonlaag - maar 2 maanden later, in april maakte de Nasa bekend dat er gèèn gat zou komen door een
onverwachte opwarming van de Noordpool. President Bush sloeg hard terug: voortaan heette die
paniekzaaier: The Ozone Man.
De wetenschappelijke hamvraag wordt dan: kúnnen koelgassen als zware freon's werkelijk echt waar
hélemaal doordringen tot de geïoniseerde laag op 90 kM hoogte waarbij een watermantel op 45 kM wordt
gepasseerd? Nee natùùrlijk niet: daar zijn deze moleculen met hun gewicht van ijzer veel te zwaar voor
uiteraard, en het veel lichtere chloor dat die hoogte dan wel bereikt is afkomstig van zeewater en vulkanen maar wat weet televisiepubliek nou van soortelijk gewichten af?
Dito CO2 als het nieuwe doemdenken dat een sg heeft van 1,92 terwijl lucht slechts 1,29 is - boven de 4 km
hoogte komt CO2 niet eens voor behalve in de zuigkracht van vortexonweer en sterke bovenwinden - maar
dat is geen broeiende gasmantel.
Ere-doctoraat voor Al Gore
Op dinsdag 23 november 2010 verkrijgt de volkenkundige Al Gore aan de Katholieke Universiteit van Tilburg
tijdens hun 83e diesviering: een eredoctoraat in "Duurzaamheid" en gaat er ook nog een lezing houden over
de "mondiale economische en politieke gevolgen van klimaatverandering." En gaat als toegift ook nog het
'Tilburg Sustainability Center' openen als de belangrijkste spreker.
De Democratische ex-vicepresidentskandidaat verkrijgt het Tilburgse eredoctoraat vanwege zijn "'grote
betekenis wereldwijd om de aandacht op het belang van duurzaamheid te vestigen" waarmee hij volgens een
woordvoerder van dit meest onbenulligste universiteitje ter wereld - wat de voormalige Katholieke Universiteit
van Tilburg betreft "in de voetsporen treedt van onze ex-minister Jaqueline Cramer en nu Hoogleraar aan de
Universiteit Utrecht (eerder in opspraak geraakt als de oud-voorzitster van de gevreesde terreurorganisatie
'Bluf!').
Leerstoel in geitenwollen sokken
Wat "Duurzaamheid" nou precies is weet niemand maar goed dan, het staat wel geleerd om geitenwollen
sokken in een leerstoel te verkondigen. Een alpha-vakdomein levert je in ieder geval minstens een tonnetje
per jaar op - en waarschijnlijk is het woord ontstaan omdat het vorige woord "milieu": heden ten dage met
moordenaar Folkert v/d Graaf in verband wordt gebracht als voorbeeld van ontspoorde wetenschap en moest
een nieuwe volksboodschap worden verzonnen waarin het woord "opwarming" vooral niet meer inmag.
Omdat professor Gore nooit spreekt als niet de 2 ton dollar tevoren op zijn rekening is gestort moet er dus
een potje zijn gevonden. Simpel:
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Ook het "Ere-" kan wetenschappelijk uitstekend worden verklaard: de eretitel geeft aan dat jij gezakt bent
maar dat vanwege groot gezichtsverlies van de aanwezigen, alsook niet te versmaden inkomsten voor de
promotor naar een manier was gezocht om het stukje proza met ingewikkelde termen die toch niemand
begrijpt: maar niet in de vuilnisbak te doen belanden. Omdat ikzelf gedurende 2 maanden in 1963 wegens
tijdgebrek ook tijdelijk "Ere-doctor" ben geweest kan ik dat toch zeker wel weten hoe het zit? En dus:
Een geselecteerd gezelschap van een tiental Tilburgse studenten mag na de lezing persoonlijk in gesprek
gaan met de oud-vicepresident en dat wordt door Tilburg-Video opgenomen.
Rond de komst van de vele hoogwaardigheidsbekleders worden die dag in Tilburg dus ook uitgebreide
veiligheidsmaatregelen genomen - dus vooral klimaat-"sceptici" behoeven deze dag niet op veel reisvrijheid
te rekenen, dit vanwege de bekogeling van de volkenkundige door boze studenten die in de USA zijn
gearresteerd.
Al Gore is namelijk een mede-Nobelprijsontvanger voor de Vrede, evenals president Obama, en kreeg die
prijs voornamelijk voor zijn boekverfilming van "Een ongemakkelijke waarheid", maar die volgens de Britse
rechter 9 gevallen van onwaarheid bevat en zijn werkstukje daarop betitelde als: 'Een politieke film'.
Geen klimaatfilm dus, en Britse kinderen mogen vanwege de door de wetenschap aangetoonde 35 gevallen
van onwaarheid deze film niet zonder meer zien, alvorens in de klas vermanend te zijn toegesproken met een
door de rechter voorgeschreven tekst met als inhoud dat sommige professoren wel erg oneerlijk zijn
(samenvatting).
De beveiliging van Al Gore
* De 1e vraag is namelijk of het als klimaatopwarming-"ontkenner" op di.23/11/2010 gevaarlijk kan zijn om
naar, of over Tilburg te reizen? Deze schrijver meent, met zijn, en andere ervaringen van het pausbezoek
1983 aan Utrecht: van wel.
Veiligheidsdiensten legden toenmaals reisverboden op aan totaal onverschillige mensen maar die vanwege
hun stakend kerkbezoek door de pastoor tot "staatsgevaarlijk" waren bestempeld en dit omdat pastoors
allemaal een verzoek om informatie om hun onwelgevallige personen was gevraagd.
Zo kreeg een Zeistenaar aan de Kroostweg de gehele dag een stilstaande burgerauto met 4 gewapende
rechercheurs voor de deur - dit om geen andere reden dan dat hij aangifte van sexueel misbruik van zijn
dochtertje had aangegeven maar dat was ondanks de duidelijk zichtbare schade geseponeerd en nu werd
hijzelf verdacht van iets heel ernstigs, dit op verzoek van de verkrachter.
* Een 2e voorval dat tot nadenken stemt in de klimaatdiscussie is dat scholiertjes die het wagen in het
klaslokaal sceptisch te blijven over klimaatopwarming: op afstand tot ontploffing worden gebracht.
Achteraf dan "een leuke filmgrap" - maar de boodschap van de amerikaanse maffia-organisatie Cosa Nostra
die ook president Kennedy en zijn 213 getuigen hebben omgebracht: die kwam bij
klimaatopwarmingsontkenners over.
Een grap? Inderdaad de bedreiging werkt, en de aanwezigheid van de maffia is voelbaar, bij schrijver dezes
tenminste wel. Zelfs Rijkspolitiewachtmeester Lancee vertelde over zijn bedreiging door een dronken
wethouder: "...dat ze mijn baan zouden afpakken wist ik, maar dat ze niet van mijn opgroeiende dochter
Bianca konden afblijven? Nee dat had ik nooit gedacht." Ondanks dat Bianca 98 gevallen van "bewezen
incest waren overkomen" bleek ze nog steeds maagd te zijn, rara...
* Een 3e punt van zorg is dat klimaatopwarmingontkenners wereldwijd worden geregistreerd. Dit na een
eierengooiende student die Al Gore ermee bekogelde.
Sindsdien worden alle gastcollege's en de gehele omgeving van Al Gore gescreend op gevaarlijke
klimaatopwarmingsontkenners - en daar heb je een uitgebreid data-bestand voor nodig dat vooral de laatste
tijd wel erg sterk in omvang is doorgegroeid.
Zo heeft er ooit een website "klimaatcriminelen.nl" bestaan maar ging wegens de vollopende data-overvloed
aan zijn eigen succes ten onder - en naar je nu mag aannemen zullen geheime diensten dit bestand rijkelijk
benutten ter beveiliging van deze volkenkundige amerikaan die met zijn frauduleuze
wetenschapsmanipulaties al de toorn van menig student heeft opgeroepen.
Ook wordt Al Gore omringd met zeker 40 beveiligers, aanzienlijk veel meer nog dan Wilders zelf en leide
mogenlijk tot de echtscheiding van de volkenkundige met zijn optrekje aan zee: de man zèlf gelooft in ieder
geval al niet in een stijging van de zeespiegel...
* Een 4e punt van zorg betreft de winterkledij van de beveiligers: een vreselijke vrieskoude die al getypeerd
staat als "The Gore effect" en gewoonlijk inhoudt dat overal waar de klimaatgoeroe door zijn volgelingen
"hartverwarmend" wordt toegezongen: zélfs de Natuur prompt van slag raakt en het extreem gaat vriezen.
Er zijn iets te veel voorbeelden van prompte extreme sneeuwval bekend geraakt en dus: nu moet de
beveiliging rond Tilburg zelfs met sneeuwschuivers paraat staan.
Een vreemd verhaal? Helaas nee. Toen de Paus naar Den Haag was vertrokken daverde boven Utrecht een
hagelbui los met zulke giga-hagelstenen dat 600 auto's wegens ingeslagen ramen en deuken naar de
carrosserieuitdeukers moesten worden
gebracht.http://www.zaplog.nl/zaplog/article/ozonman_al_gore_bezoekt_tilburg
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De vrijmetselaars methode van moorden: V- De ‘Rode Roos’ is real, 1
Bron: paolofranceschetti.blogspot.com
DE ROSA ROSSA EN HET PROBLEEM HOE HET BESTAAN ERVAN EN HAAR MISDADEN TE
BEWIJZEN
1 INLEIDING: DE PARALLEL MET DE MAFIA
Dit artikel is een aflsuitende beschouwing bij het vorige artikel (Het verschijnsel rituele moord& het
bewijsprobeem).
Ik schrijf het om te proberen een definitief antwoord te geven op mensen die maar blijven herhalen dat er
geen bewijzen zijn voor het bestan van de Rosa Rossa-organisatie, noch van enig verband tussen die
organisatie en de vele moorden die Italië tijsteren (nvdv: net als veel andere landen).
Het is handig om deze beschouwing met een parallel of analoog geval te beginnen : De mafia.
De vrijmetselarij heeft veel dingen gemeen met de mafia. Beide organisaties zijn complex, hun structuur
bestaat uit een hierarchie met vele lagen die verborgen gehouden wordt voor het publiek en hun doel is de
controle over een gebied te verkrijgen en over de macht. Het grote verschil tussen beide organisaties zit hem
in het verschil in omvang (de vrijmetselarij is een organisatie op planetair niveau, terwijl de verschillende
mafia-organisaties opereren op lokaal nivo, ook al oefenen ze hun macht over de hele wereld uit)
Het tweede verschil is dat de vrijmetselarij een esoterische organisatie is, terwijl dat niet geldt voor de
verschillende mafia organisaties. Toch hebben de versch. mafia bendes wel iets gemeen met het
vrijmetselaars-esoterisme, want ook zij gebruiken een hun eigen symboliek, die aleen herkend kan worden en
ontcijferd door wie zich verdiept heeft in die organisaties: degene die verraad heeft gepleegd wordt de tong
afgesneden en getuigen die te veel gezien hebben daarvan worden de ogen uitgestoken.etc..Een andere
paralles is dat de mafia ook allerlei initiatie riten heeft die veel lijken op die van de vrijmeteselarij (niet toevallig
heeft de Ndrangueta haar inwijdings ritueel gecopieërd van dat dat van de vrijmetselaars).
Laten we nu eens veronderrstellen dat een buitenlander die niets weet over Italië, aan een Italiaan zou
vragen: 'kunt u mij bewijzen geven voor het bestaan vn de mafia?' Welk antwoord zou hij dan krijgen?
Dat er baaierd aan bewijzen zijn. Samen te vatten als volgt:
Ten eerste: het systeem dat in Zuid-Italië heerst.
Ten tweede: de rechtzaken die gevoerd zijn tegen de mafia
Ten derde: de literatuur die er is over de mafia.
Ten vierde: de directe waarneming van de feiten.
Om te beginnen bij het eerste:
Iedereen weet als decennia lang dat het klimaat in het zuiden van Italië heel anders is dan in het noorden.Het
is een klimaat van systematisch afpersing van de middenstand, en een klimaat dat gekenmerkt wordt door
het systematisch saboteren van elk ondezoek naar mafia praktijken. Die wantoestanden zijn door versch.
beroemde Italiaanse schrijvers uitgebreid beschreven in hun boeken
Maar tot aan de jaren '80 waren er heel wat mensen die ondanks alle bewijzen, en ondanks het feit dat de
verbanden tussen mafia en politici het onderwerp waren geweest van een groot aantal Parlementaie
Commissies, bleven volhouden dat er geen bewijzen waren voor het bestaan van de mafia en dat ze dus niet
bestond.
Na het mega-proces in Palermo en de onthullingen van de spijtoptant Buscetta, werd ook oficieel in
gerechtelijke documenten vastgelegd dat de mafia een organisatie was met een piramide structuur die alle
aspecten van het openbare leven in Sicilië beheerste.
Er was dus sprake van een systeem dat voor de meeste observators, journalisten, schijvers, rechters etc.
duidelijk zichtbaar was. Maar totaan dat mega-proces van Palermo, bestond er nog een soort van debat
tussen 'complot-denkers' en 'non believers' doe beweerden dat er in het zuiden van Italië weliswaar
wantoestanden heersen vanwege culturele oorzaken en wegens een reeks 'toevallige omstandigheden' ,
maar dat er desondanks geen sprake van een georganiseerd crimineel systeem. Het zou allemaal een zaak
van toeval zijn, en er zouden geen bewijzen zijn voor het bestaan van de 'mafia'.
Dan zouden we aan onze buitenlandse bezoekers de lange lijst met boeken kunnen voorleggen waarin
rechters en andere mensen die zich met onderzoek naar de mafia hebben bezigghouden getuigen over hun
bevindingen inzake het fenomeen mafia, dwz waarin ze precies dat mafia systeem analyseren.(bijv. de
boeken van de anti-mafia rechter Falcone wiens lot we in de vorige artikelen beschreven hebben.)
Tenslotte zouden we onze nieuwschierige buitenlander kunnen uitnodigen zelf eens op het terrein zelf te
gaan observeren. Door te gaan praten mensen die in de netten van de mafia verstrikt zijn geraakt,
bijvoorbeeld de nabestaanden van de vele beroemde en minder beroemde slachtoffers van de mafia en de
camorra.
En dan zou hij het bestaan van de mafia nog persoonlijk kunnen gaan vasstellen door ev een kijkje te gaan
nemen op de verschillende plekken waar de maffia heer en meester is.
De mensen die dat hebben gedaan weten wat ik bedoel.
In het achterland van Napels heerst een heel andere steer dan in centraal of noord-Italië; het lijkt wel een heel
andere wereld.Geen openbare diensten, geen enkele zichtbare vorm van wetshandhaving en een bijna
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algehele wetteloosheid. Geen politie of carabinieri. Geen openbaar vervoer. Overal vuilnis in de straten en op
de wegen. Geen groenvoorzieningen. Overal grijsgeverfde winkels zonder uithangbord. Etc..
Iedereen in Sicilië is vetrouwd met dagelijks misdadig geweld, roofovervallen e.d. en waarschuwt iedereen
dat als je er het slachtoffer van wordt, de enige manier om je leven zeker te zijn bestaat om geen enkel verzet
te bieden. Voor hen zijn dat doodnormale dagelijkse zaken. Maar een vreemdelijk merkt onmiddelijk het
verschil met de gang van zaken in zijn eigen streek.
Als je ervaring op het terrein gaat opdoen, kom je dus vrij snel concreet in aanraking met de invoed van de
mafia in die streken, en je merkt dat elke indivduele burger in zijn dagelijkse leven op allerlei manieren
gewend is rekening te houden met die invloed.
2 DE BEWIJZEN VOOR HET BESTAAN VAN HET VRIJMETSELAARS SYSTEEM
Goed.
Waar zouden de bewijzen voor het bestaan van de Rosa Rossa dus te vinden zijn? Ze zijn te vergelijken met
die voor het bestaan van de mafia. Er is alleen wat meer geduld nodig om ze te ontdekken.
Ten eerste is er dus het systeem. Een heleboel moorden die allemaal dezelfde kenmerken vertonen. Een
enorme reeks misdrijven die niet opgelost worden. Een hele hoop aanslagen en bloedbaden die allemaal op
elkaar lijken, en waarvan de daders geen van allen door de wet gestraft zijn, aanslagen die allemaal het werk
zijn van dezelfde misdadigers en hun opdrachtgevers die achter de schermen complotteren.
In het geval van de vrijmetselarij is het territorium waarover zij heersen alleen niet Sicilíë of de regio van
Napels, maar heel Italië (en in feit grote delen van de hele wereld). En in plaats van een slachtoffer dat op de
typische de maffia-manier vermoord wordt (via de methode van 'geitbehandeling' zie vorige Hfdst.) vinden we
hier een gezelfmoorde die op zijn knieën zittend aan een touw opgehangen is, of een als lastig beschouwde
persoon die plotseling een 'toeval' krijgt, dwz vergiftigd wordt.
In plaats van de mafia getuigen die zwijgen wegens de wet van de omertá, zien we in het geval van de
vrijmetselarij getuigen die omkomen, dossiers die verdwijnen, processen die eindigen in de la van een of
andere openbare aanklager, aanklagers die overduidelijke moorden als zelfmoorden afhandelen, en
politiebeamten die belangrijke tips over op handen zijn aanslagen 'vergeten', maffiabazen die men 'vergeet' in
de gaten te houden, etc....
Dan zijn er nog de wetten die men voorneemt aan te nemen om Justitie te reorganiseren, maar die altijd in de
prullenbak verdwijnen, en vervangen worden door wetten die het functioneren van Justitie juist verslechteren.
Kortom: net als 50 jaar geleden de mafia 'niet bestond', zo is het in onze tijd de vrijmetselarij die niet zou
bestaan. Ook alles wat dáarmee verbonden is zou niet meer dan toeval zijn. De onbestrafte aanslagen? Dat
zou gewoon te wijten zijn aan een incompetente onderzoeksrechercheur. Wetten die misdadige activiteiten in
de hand werken? Als je dat beweert, ben je een 'complotdenker', want wetten dienen immers de bescherming
van de burgers tegen machtsmisbruik van Justitie. En als je vraag hoe het kan dat zoveel gruwelijke moorden
onopgelost zijn, luidt het antwoord van de 'non believers' dat de moordenaar heel gewiekst was in het
uitwissen van de sporen van zijn daad.
Dan zijn er de processen die gevoerd zijn en de officiele documenten die erbij zijn opgemaakt. Boven alles
hebben we de Onderzoekscommissie naar de P2 loge. P2 was een organisatie die er op uit was om de het
rechts en het wetssysteem te ondermijnen.
Weinig mensen weten dat alle leden van de P2 vandaag de dag een carriere hebben in de hoogste regionen
van het politieke gezag. En slechts weinigen beseffen dat de bijna alle programma punten van de P2
inmiddels zijn gerealiseerd: eentweepartijen staat, controle over de media en over de rechterlijke macht,
afbraak van het onderwijssysteem etc...
Verder zijn er de verschillende rechters die sinds een aantal jaren in hun onderzoeken het bewijs hebben
geleverd dat de vrijmetselarij de schakel is tussen de mafia, de zakenwereld en de politiek.
Het probleem met die onderzoeken is dat ze al gauw in de kiem worden gesmoord en in het vergeetboek
terecht komen. Hetgeen voor sommigen het bewijs is dat de vrijmetselarij niet bestaat, terwijl het nou juist wel
eens het bewijs zou kunnen zijn dat ze nog machtiger is dan de mafia.
Dan zijn er ook nog andere processen geweest die dossiers hebben opgeleverd waarin op een indirekte
manier de vrijmetselarij in het geding is. Onder sommige gezichtspunten zijn die processen misschien wel de
meest verontrustende. Zo is er de zaak Ustica, waarbij een vliegtuig met 80 passagiers aan boord uit de lucht
werd geschoten: alle getuigen van die gebeurtenis werden vermoord en de bewijzen werden weggemaakt.
Elke politicus deed op zijn eigen manier zijn best om de hele zaak in de doofpot te stoppen, daarvoor werden
zelfs enkele wetten veranderd, door ze zo aan te passen dat de paar verdachten in die zaak hun straf konden
ontlopen.
Heel die berg documentatie die is opgesteld bij al die processen en parlementaire onderzoeken, geef een
duidelijk beeld van wat de vrijmetselarij voor een organisatie is, en van hoe machtig en wijdvertakt ze is.
Dan is er nog de enorme hoeveelheid boeken die special het thema of probleem vrijmetselarij behandelen,
Veel Italiaanse auteurs vinden we daar, maar ook buitenlanders zoals David Icke.
Maar vooral zijn er die tienduizenden boeken die door vrijmetselaars zelf voor de leden van hun eigen
organisatie zijn gescheven. Die boeken spreken klare taal over de macht en de bedoelingen van de
vrijmetselarij. Je vind ze in gespecialiseerde boekwinkels. In die boeken gaat een hele wereld open voor de
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lezeer. Bijv. in de boeken van Waite, Paracelsus, Wirth, Mathers, Crowley etc. Het zelfde geldt voor de
Rozenkruisers en de Tempeliers.
Hier zien we een groot verschill met de mafia: in tegenstelling tot die organisatie laat de vrijmetselarij een
enorme hoeveelheid sporen achter in de literatuur.
Een ander overeenkomst tussen de mafia en de vrijmetselarij is dat beide een geheim taal gebruiken, een
soort geheime code, die bestaat uit vaak haast onwaarneembare signalen, maar ook vaak uit meer duidelijke
tekens. Als je die taal hebt geleerd kun je vaststellen wie vrijmetselaar is en wie niet, en je kunt bepaalde
gesprekken die mensen voeren en die schijnbaar onbegrijpelijk zijn beter verstaan, net als bepaalde
schijnbaar onbegrijpelijke uitspraken van politici of van mensen uit de show-bizz wereld.
Zo kun je bijv. alleen als je het fenomeen mafia goed bestudeerd hebt, de uitspraak van een van de
topmafiosi in het mega-proces in Palermo begrijpen waarin hij de rechters toewenste ' dat ze in vrede
mochten leven'.
Ook bij andere geruchtmakende processen werden er door de versch. verdachten zulke misplaatste en
schijnbaar ongerijmde uitspraken gedaan, en als je vrijmetselarij kent begrijp je waarom zulk soort uitspraken
in alle televisie journaals aangehaald werden.
Als je de vele boeken over en van vijmetselaars leest, is er maar wat geduld nodig om te zien hoeveel
facetten die organisatie heeft, en hoe ze heeft kunnen doordringen op allerlei maatschappelijke terreinen en
voor een groot deel de kunst, de wetenschap, de literatuur, de muziek en de geschiedenis vorm heeft kunnen
geven.
Dan ontdek je dat de grootste schrijvers en kunstenaars uit de geschiedenis vrijmetselaars en Rozenkruisers
waren.
De architectuur van de kerken en van veel gebouwen in Italië is die van de vrijmetselaars.
Net als dat voor de mafia in Zuid-Italië geldt, hoef je maar om je heen te kijken om de invloed ervan te
constateren, en in het geval van de vrijmetselarij zijn het dus de symbolen die zij hebben ontworpen of
overgenomen uit de culturele traditie die je overal aantreft in je dagelijkse omgeving, die die invloed duidelijk
maken. Zo zien we bijv. de beroemde driehoek van de vrijmetselaars op het amerikaanse dollarbiljet, met het
opschrift 'Novus Ordo Seclorum' (vrij vertaald: 'New World Order' of Nieuwe Wereld/Tijdperk') en we vinden
die driehoek zefls terug in de stadsplattegrond van Washington. Een ander vrijmetselaars symbool, de
vijfpuntige ster vinden we zelfs terug in het embleem van het Italiaanse OM.
De driehoek met het oog zien we ook in de vlag van Nicaragua,waar niet voor niets als sinds decennia de
grootste Italiaanse terroristen hun toevlucht hebben gevonden.
Het is bekend dat alle Amerikaanse presidenten vrijmetselaars zijn geweest, net als alle westerse en oosterse
staatshoofden. Volgens een bron (het boek van Carlo Palermo) zouden zelfs Khomeini en Khadaffi tot de
vrijmetselarij behoren.
Het symbool van de Rode Roos is bij allerlei organisaties, ook binnen de poltieke wereld, terug te vinden.
Maw: in heel onze dagelijkse werkelijkheid worden we geconfronteeerd met de symbolen van de
vrijmetselaars, zowel in belangrijke aangelegenheden alsook in meer banale situaties.
En overal vinden we de namen die verbonden zijn met de vrijmetselarij terug, in allerlei geruchtmakende
moordzaken zoals we eerder al zagen, maar ook in de topografie van ons land en in de plattegronden van
onze steden, dwz in onze dagelijkse omgeving.
Toch blijven mensen volhouden dat de Rozenkruisers niet bestaan, hoewel het al duidelijk is als je de namen
van de belangrijkste plekken in onze steden bekijkt dat ze voornamelijk naar de vrijmetselarij verwijzen.
De gewone burger ziet dat allemaal niet omdat hij is opgegroeid in een omgeving die vergeven is van de
vrijmetselarssymbolen, zonder dat iemand hem ooit die symboliek heeft uitgelegd, zodat hij er geen aandacht
aanbesteed en hem ziet als iets dat geen bijzonder betekenis heeft maar puur toeval is. Mensen die zich in
symboliek hebben verdiept en die dat allemaal wel opvalt worden gewoonlijk
geridiculiseerd.http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_vrijmetselaars_methode_van_moorden_v_de_rode_roo
s_is_real_1

De vrijmetselaars methode van moorden: V- De ‘Rode Roos’ is real, 2
Bron: paolofranceschetti.blogspot.com
Mensen die zich in symboliek hebben verdiept en die die vreemde verbanden wel opvallen, worden dus
gewoonlijk belachelijk gemaakt, en gezien als excentriekelingen die buiten de werkelijkheid leven.
(noot van de vertaler: wat verhoedt mensen met veel macht buiten de werkelijkheid te staan? Hoeveel
machtige consequenties zou zoiets hebben?.)
Verder kun je dat bestaan van de vrijmetselarij ook nog uit directe ervaring contstateren, Als je een 'normaal'
leven leidt zul je die ervaring waarschijnlijk nooit meemaken maar als je in de buurt van de macht komt te
verkeren of er mee in aanraking komt, vallen je bepaalde dingen op die vreemd zijn, en die bij nader
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onderzoek alleen blijken te kunnen worden verklaard doordat ze passen in een groter en complexer plan of
plaatje dat van hoger hand wordt georganiseerd en uitgetekend.
Als je bekend bent in de wereld van de politiek kom je tot de ontdekking dat er teveel incompetente lui op
posities zitten die ze niet wegens hun verdiensten hebben verworven. In de bestuurlijke sector is er sprake
van zoveel onwettige praktijken dat je na er een aantal jaren in gewerkt te hebben. constateren moet dat het
hele systeem corrupt is, en dat alleen degene die zich daar correct gedraagt een uitzondering op of afwijking
van de norm vormt.
Verder is het niet moeilijk om nogal wat indirecte ervaringen op te doen die de stelling onderbouwen dat de
vrijmetselarij een heel machtige organisatie is. Sinds ik me met dit soort dingen bezig hou, heb ik er tientallen
meegemaakt. Verhalen van mensen die geruineerd zijn omdat ze weigerden een opdracht van de
vrijmetselarij uit te voeren, of omdat ze weigerden aan hun wetten te gehoorzamen, of omdat ze radicaal
onafhankelijk door het leven wilden gaan.
Samenvattend zijn de bewijzen voor het bestaan van de vrijmetselarij als georganiseerd systeem dat zich
over de hele wereld uitstrekt, van de zelfde aard als die voor het bestaan van de mafia: het systeem; de
bewijzen uit gerechtelijke dossiers en dossiers van parlementaire onderzoeken; de beschikbare literatuur over
de vrijmetselarij en de directe ervaring.
Toch zijn er ontelbare mensen die vandaag nog beweren dat de vrijmetselarij totaal niets voorstelt.
Kortom: de bewijzen vind je werkelijk overal en ze zijn overduidelijk. Alleen is het probleem dat je ze moet
kunnen herkennen, je moet op het eerste gezicht willekeurige dingen met elkaar in verband kunnen brengen.
En om dat te kunnen doen moet je onderzoek doen naar de vrijmetselarij, en voor die studie is tijd nodig en
ook de wil haar te ondernemen.
3 DE BEWIJZEN VOOR HET BESTAAN VAN DE ROSA ROSSA.
Er zijn bibliotheken vol met werken die over de ritualistiek en de filosofie van de Rozenkruisers gaan, boeken
van schrijvers die zich zelf tot deze broederschap rekenen. schrijvers uit Italië en van over de hele wereld.
Bijv. de boeken over de relatie tussen de secte van de Golden Dawn en de Rosa Rossa etc. In het Engels is
het werk van Arthur Edgar Whaite beschikbaar , die stichter van de orde van de Rode Roos en van het
Gouden Kruis, net als dat van een andere van de stichters zoals Mathers en nog veel meer andere boeken.
De organisatie de Rode Roos wordt dus door mensen die er zelf deel van uit zeggen te maken als een
werkelijk bestaande organisatie voorgesteld. Maar toch is er allicht wel weer een imbeciel die zich aandient
om te komen verklaren dat '' volgens mij bestat de Rode Roos niet''.
Nadat je je verdiept hebt in het systeem van de vrijmetselarij , komt je tot de ontdekking dat de Rozenkruisers
niet zomaar en groepje eenvoudige geexalteerden zijn, maar dat ze samen met de Tempeliers de dominante
orde is binnen de vrijmetselarij en dat ze tegenwoordig haar officiele gezicht is.
En als je het systeem van de Rozenkruisers hebt bestudeert, herken je hun aanwezigheid overal: in de
moorden die dagelijks door het tv journaal geserveerd woren, in de verhalen die politici afsteken, in de
straatnamen van onze dorpen en steden etc..
Op het forum van deze site wordt een oneindige reeks misdaden besproken die allemaal het stempel of de
handtekening van de Roos dragen. Het duikt zovaak op, in namen en in beelden, dat dat moeilijk toeval kan
zijn.
Ook in de voorafgaande hoofdstukken van deze artikelenreeks hebben we een aantal moorden geanalyseerd
die duidelijk het teken van de Roos en de hele symboliek eromheen vertoonden.In het geval van het Monster
van Florence heb ik lang gezocht naar waar daar het teken van de Roos te vinden was, want ik had in dat
verband nog nooit rozen zien opduiken in de kranten of in tv journaals. Op een dag stuitte ik op het antwoord:
de naam van de Roos zat verstopt in een heel klein detail uit deze zaak: de kogel van het kaliber 22 van de
Beretta waarmee de moordenaar werkte. De 22ste letter van het hebreeuwse alfabet is namelijk de 'Tav' of
'Tau', en die naam betekent "Kruis''. In het centrum van het kruis bevindt zich het hart van Jezus, dat symbool
staat voor de Rode Roos. Je kunt dus ook het getal 22 ivm met delicten zien als een aanwijzing in de richting
van de betrokkenhied van de Rosa Rossa.
(Noot v.d. vertaler: het lijkt echt absurd, maar ik weet dat dit soort nietige details een inderdaad cruciale rol
spelen in dit soort misdaden die dus écht volledig 'berekend' en 'geregisseerd' worden, precies zoals een
kunstenaar dat doet met zijn werk. Niet voor niets luidt het gezegde : 'The devil is in the detail'.)
Al die moorden worden zoals we gezien hebben door de autoriteiten op een volstrekt inadequate manier
behandeld en op een totaal onlogische manier gereconstrueerd.
En een van de voornaamste oorzaken daarvan is dus de symboliek die deze rituele moorden kenmerkt, de
speciale methode waarmee deze misdaden uitgevoerd worden .
Zo is het bijv. nodig om enkele concepten van de Kabbala goed te bestuderen, en ook het Hebreeuwse
alfabet te kennen om deze moorden te kunnen herkennen, want die spelen een grote rol in de
vrijmetselaarssymboliek. En daarvoor moet je wel eerst behoorlijk wat intellectuele inspanning verrichten...
Die symboliek zien we dus 'zo'n beetje overal terug. De machten erachter zijn dus groot. Maar daardoor is ze
ook opzichzelf heel machtig geworden of besmettelijk, zodat we een heleboel lieden die absoluut de
betekenis ervan niet kennen haar zien overnemen en verspreiden. Bijvoorbeeld allerlei figuren uit de
showbizz wereld, zoals Madonna bijvoorbeeld.
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(Noot van de vertaler: ik heb de autoriteiten geprobeerd voor de gevaren daarvan te waarschuwen, maar ze
hebben niet naar me willen luisteren, en vast hebben ze ook geen weerstand kunnen bieden aan de machten
die hier werken. Ik heb ontdekt dat o.a. het feit dat ik op de hoogt was van die gevaren, doordat ik met het
werk van de Franse antropoloog en filosoof/godsdienstwetenschapper René Girard bekend was geraakt, een
van de oorzaken is geweest dat die geh. sectes de officiele macht hebben misbruikt om mij te proberen te
'elimineren'. Het werk van die geleerde draait helemaal om het thema ' mimesis' of 'nabootsing' en de
psychologische/sociale/politieke en religieuze functie van dat mechanisme of principe. Zie bijv. een van zijn
laatste boeken dat 'toevallig' vlak voor de 'aanslagen' uitkwam, getiteld ' Je vois Satan tomber comme l'éclair''
ofwel 'Ik zie Satan neerstorten als de bliksem' ; 'protetisch', of niet soms?)
Zo zien we die symboliek ook vaak terugkeren in films.Bijvoorbeeld in de film 'Il mostro' ('het monster') van
Roberto Benigni, en in de film the Red Rose naar het boek van Stephen King. en in de film The Fourth State'
Zie ook de films 'V for Vendatta' en 'Jack the Ripper'.(nvdv: de auteur verwijst hier kennelijk naar een
Italiaanse film die geinspireerd is door deze beruchte zaak). In die laatste film wordt duidelijk verwezen naar
de zaak van het Moster van Florence.
De maker van die film heeft duidelik de bedoeling gehad om te suggereren dat de moorden van Jack The
Ripper vrijmetselaarsmoorden waren. En opvallend is dat die beruchte moorden het startschot waren
zogezegd voor een nieuw fenomeen in Europa: dat van de golf seriemoorden die vanaf dat moment heel
Europa begint te overspoelen, en waarvan er heel veel het kenteken van de Rode Roos dragen. De
hoofdrolspeler in de film verklaard voor het gerecht dat hij ''op een dag bekend zal staan als de man die de
twintigste eeuw heeft ingeluid''. Dat lijkt een uitspraak van een waanzinnige, maar hij spreekt daarmee niet
minder de waarheid.
In de film V for Vendetta is de symboliek van de roos overduidelijk aanwezig. Op een gegeven moment zegt
de hoofdpersoon het volgende: "Ik ben erachter gekomen dat heel veel gebeurtenissen die schijnbaar geen
verband met elkaar houden, in feite gebeurtenisen zijn waar éen rode draad door loopt,dat ze geregisseerd
worden door een centrale regie die een heleboel schijnbaar van elkaar losstaande gebeurtenissen dirigeert of
produceert''. Terwijl hij deze zin uitspreekt, verschijnt er plosteling een paar seconden een rode roos in beeld.
Op een ander gebied zien we ook heel veel symboliek die met de vrijmetselarij verbonden is terug. In het
kaartspel van de Tarot bijv. (dwz een SPEL waarin de gegevens toeval, kans, winnen, slimheid, berekening,
strategie, oordelen, 'boete' e.d. een grote rol spelen, nvdv.).Er zijn honderden verschillende typen Tarot
spelen, veel ervan zijn pas in de afgelopen decennia gecreeerd. In heel veel van die spelen speelt de
Rozenkruisers symboliek een grote rol, net als de culte van de Golden Dawn. Het beroemdste Taro spel is
gecreeerd door Waite, de stichter zelf van de Rosa Rossa (het heet Rider). Ook het Tarotspel van Crowley
(de stichter van de Ordo Templis Orientali ofwel OTO die in verband gebracht wordt met de Nazi
geschiedenis, nvdv.) is vrij bekend. Teveel van die kaartspelen lijken geinspireerd te zijn door de esoterische
theorien van de Golden Dawn, dan dat dat toeval kan zijn. Het duidt erop dat in de wereld van magie en
esoterie van de moderne tijd de Golden Dawn cultus een belangrijke plaats inneemt.
Maar dat laatste zijn allemaal alleen maar aanwijzingen natuurlijk die makkelijk te zien zijn voortaan voor
lezers van zulke onbetekenende artikelen als die wij hier schrijven op deze site.
De meer 'materiele' bewijzen zijn veel moeilijker te geven, veel diepzinniger. Alleen wie grondig de Cabala en
het systeem van de Tarot, en de Astrologie heeft bestudeerd en dat allemaal goed begrepen hebben, is
instaat om die bewijzen te kennen. Maar vooral de Cabala en het Hebreeuwse alfabet zijn van fundamenteeel
belang voor een goed begrip van de taal van de vrijmetselaars.
De definitieve bewijzen voor het bestaan van de Rode Roos broederschap moet je echter zoeken in de
boeken van Regardie, Waite en Mathers, maar niemand bijna neemt de moeite om ze te lezen.
4 CONCLUSIE
Dit beschouw ik als mijn laatste woord over de kwestie van de 'bewijzen' die mij zo vaak gevraagd worden
door mensen met wie ik over dit onderwerp spreek. O.a. omdat de Rode Roos als de hoogste top van de
wereldwijde vrijmetselarij geen leden kent die uittreden of spijtoptant worden.
De bewijzen bestaan, maar omdat er door de officiele instanties geen vonnissen zijn in deze en ook geen
officiele akten van het parlement waarin officieel verklaard wordt dat ze bestaan, moeten we ze voorlopig
elders zoeken. In individuele rechtszaken en en de vrijmetselaarsliteratuur voornamelijk.
In feite zijn de geschriften van leden van de Rosa Rossa zelf vanuit juridisch oogpunt bekeken een sterker
bewijs in deze dan een reguliere bekentenis tegenover een rechter.
Om dat alles te begrijpen is veel tijd nodig, al naar gelang ieders intuitieve begrip en persoonlijke capaciteiten.
Maar tenslotte zul je die bewijzen vinden, in overvloed en zichtbaar op klaarlichte dag, in ons aller dagelijkse
leven.
En dan zal het moment aanbreken, net als dat vroeger mbt de mafia gebeurd is, dan men niet langer het
bestaan van de vrijmetselarij kan ontkennen, noch het feit dat heel ons 'systeem' en vrijmetselaarssysteem is
dat tot in de kleinste details van het dagelijks leven van alle burgers voelbaar is. En er zal een moment komen
dat mensen zo bekend zijn met de realiteit en de waarheid van het fenomeen vrijmetselarij en Rosa Rossa,
dat men op de vraag naar de bewijzen alleen nog maar door te lachten zal reageren.
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De laatste gedachte die naar aanleiding van dit alles bij opkomt is er een over de sceptici van het Cicap: het
Centrum dat de invloed van esoterische bewegingen in onze samenleving in de gaten houdt en bestudeert.
Ere lid van die club is Umberto Eco, de schrijver van het boek ' De naam van de Roos', een titel die in het
boek zelf op geen enkele wijze een rol speelt. Eco schrijft in zijn voorwoord voor het boek 'de geschiedenis
van de Rozenkruisers' dat het bestaan ervan twijfelachtig is. In zijn boek 'De naam va de roos' schrijft hij op
een gegeven moment: "Wat we uit al het voorafgaande hebben geleerd, is dat boeken met elkaar
communiceren en spreken. Maar een echt politieonderzoek zou moeten bewijzen dat we schuldig zijn''. Maar
boeken, symbolen, films, etc worden heden niet als wettig bewijsmateriaal gezien.
En dus kunnen we er volgens de leden van de Cicap zeker van zijn dat de Rosa Rossa geen realiteit is.
Umberto Eco garandeert ons namelijk die zekerheid...
=================================================
Eind van Hfdst. V van 'De vrijmetselaars methode van moorden'.
Vertaling en bewerking: Eheu!
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_vrijmetselaars_methode_van_moorden_v_de_rode_roos_is_real_2

Wetenschappers werken aan 'live' hologram
Uitgegeven: 4 november 2010 15:11
AMSTERDAM - In Arizona staan wetenschappers op de drempel een hologram te introduceren, waardoor live
360 graden-beelden van een andere locatie geprojecteerd kunnen worden.© ANP Video’s van de plaatselijke
universiteit tonen hologrammen, waarvan het beeld om de twee seconden wordt ververst.
Daarmee zijn professor Nasser Peyghambarian en zijn team slechts een paar tellen verwijderd van een
techniek die live hologrammen kan laten zien. Daarnaast is de uitvinding geavanceerd, omdat het in
tegenstelling tot huidige hologrammen mogelijk is de projectie van achteren te bekijken.
Drijvende spil achter het systeem is een scherm dat gemaakt is van zogenaamd fotorefractief materiaal, dat
in staat is om holografische beelden elke twee seconden te verversen.
“En daarmee is dit het eerste scherm dat een snelheid bevat, die te omschrijven is als quasi real-time”, zegt
Pierre-Alexandre Blanche, professor van ‘Optische Wetenschappen’ aan de Universiteit van Arizona.
Het team ziet op de korte termijn niet de techniek niet gaan concurreren met 3D-tv, maar denkt wel dat deze
snel van pas zal komen voor medische en militaire doeleinden.
Te denken valt aan het volgen van operaties op afstand, of op het locatie vertonen van een 3D-kaart waar
veel gevechten voorkomen. Voor bedrijven is techniek interessant als hulpmiddel voor auto- of
vliegtuigfabrikanten of als faciliteit voor ‘levensechte’ videovergaderingen.
Uiteindelijk zou de filmindustrie volgens Blanche echter ook de techniek gaan omarmen. De bevindingen en
vorderingen van de Universiteit van Arizona zijn gepubliceerd in tijdschrift Nature.
© NU.nl/Idealize

Inktbom ingesteld om boven New York te ontploffen.
Eén van de bommen verstopt in inktpatronen moest enkele weken geleden boven New York ontploffen. Uit
onderzoek blijkt dat de timer van de bom zodanig was ingesteld dat het vliegtuig in het luchtruim van de Big
Apple zou exploderen.
Een explosie boven New York zou voor vallende brokstukken over een dichtbevolkt gebied gezorgd hebben.
De bom werd echter ontdekt toen het vliegtuig op het Britse East Midlands Airport een tussenstop maakte om
te tanken. De bom was sterk genoeg om voor een stevige explosie te zorgen en zat verstopt in een
inktpatroon van een printer.
De bom werd ingeladen in Jemen en het toestel was op weg naar Chicago. Maar onderzoekers meldden
gisterenavond dat het vliegtuig met zekerheid niet in Chicago zou aangekomen zijn. De bom moest boven
New York ontploffen.
De eerste landing op Amerikaans grondgebied was in Philadelphia voorzien. "Om die bestemming te
bereiken zou het vliegtuig langs New York moeten gedraaid zijn", legt een luchtvaartspecialist uit in The Sun.
"Het toestel zou niet rechtstreeks over de wolkenkrabbers van Manhattan gevlogen zijn, maar de brokstukken
hadden chaos in de stad kunnen aanrichten."
Sinds de ontdekking van de bom hebben specialisten proberen te achterhalen waar en wanneer de explosie
moest plaatsvinden. De mislukte aanslag werd opgeëist door cellen van al-Qaida. Er werd nog een tweede
inktbom gevonden aan boord van een toestel in Dubai. (gb)
11/11/10 12u28 - bron: HLN Be.
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Kinderpornofilter = kinderpornonetwerk
Complete artikel: www.hetzuur.nl
Micha Kat van Klokkenluidersonline verdenkt de secretaris generaal van justitie – Joris
Demmink – reeds geruime tijd van betrokkenheid bij kinderporno en of
kinderpornonetwerken. Micha Kat draagt daar feiten voor aan die niet altijd overtuigend
imponeren. Waarom zou de secretaris generaal? Als homo is hij deviant genoeg. Zoals
veel tegenwoordig gaat ook kinderporno digitaal. Zonder porno geen internet en daar
vaart ook de kinderporno branche wel bij. Dus bedenkt de secretaris-generaal met de staf
van het ministerie van justitie dat een kinderpornofilter een goed plan is om kinderporno tegen te gaan.
Wanneer niemand kinderporno ziet is het er niet zal de kennelijke bijpassende hersenspinsel geweest kunnen
zijn. Moordenaars, drugsrunners en terroristen in de Nederlandse politiek zouden ook graag zo’n
onzichtbaarheidsmantel van justitie bezitten.
Een filter om kinderporno te filteren uit het publieke domein op internet oogst mogelijk sympathie van de
massa, het creëert feitelijk een intranet voor kinderporno wat alleen toegankelijk is voor zij die toegang
hebben tot de bij de filters passende poorten. Installeren van filters is in het algemeen niet de geëigende
methode om strafbare feiten te voorkomen, tegen te gaan, te bestrijden en of op te sporen. Filters verzorgen
dat strafbare gedragingen (in het algemeen) niet waargenomen worden kunnen. Aanwezigheid van filters
tegen kinderporno frustreert op voorhand recherche werkzaamheden. Aanwezigheid van een muur rond een
wietplantage frustreert ook opsporingswerkzaamheden. In het ene geval is het filter aangelegd door de
boefjes. In het andere geval mede door de hoogste baas bij justitie: de door @MichaKat van deelname aan
kinderporno verdachte secretaris generaal. Boeiend.
Wanneer voorts naar de website van de bekende particuliere organisatie Meldpunt Kinderporno en diens
werkwijze gekeken wordt – wat hoofdzakelijk door het ministerie van justitie gefinancierd is (!) – valt op dat
wanneer het meldpunt zeker is dat er sprake is van kinderporno, de herkomst door iemand van het Meldpunt
getraceerd wordt en dat bij twijfel eerst overleg wordt gevoerd met de Dienst Recherche van het KLPD. Dat
roept een oneindige reeks vraagtekens op? Waarom wordt bij twijfel op voorhand de KLP geïnformeerd en
wanneer het zeker is pas achteraf na de nodige burger recherche door het Meldpunt? Daar zit niks achter
natuurlijk. Het wordt pas echt interessant als het materiaal niet vanuit Nederland verspreid wordt. Wat in veel
gevallen zijn zal. Dan geeft het Meldpunt de informatie door aan een meldpunt aangesloten bij het
internationale samenwerkingsverband van meldpunten. De melding verdwijnt naar het buitenland en maakt
kans door de leveranciers van kinderporno benut te worden om de zichtbaarheid van het eigen netwerk aan
te passen, is dan de één plus één conclusie.
En – verbazingwekkend of niet – ook in het geval van kinderporno op servers in het buitenland wordt de
Nederlandse Dienst Recherche er pas achteraf bijgehaald wanneer het Meldpunt of deelgenoten in de
internationale organisatie alle kans hebben gehad annex genomen bij te dragen aan het particulier verhullen
van strafbare uitingen. Opdat recherche het niet uit zichzelf tegenkomt. Pas indien er geen
samenwerkingspartner in het betreffende land aanwezig is, wordt informatie doorgegeven aan de Dienst
Recherche zodat deze via Interpol of anderszins de zaak kan afhandelen. Het Meldpunt Kinderporno en het
bijpassende beleid en de strategie van het ministerie van justitie draagt onloochenbaar bij aan de kans dat
kinderporno verhuld wordt. De vijf medewerkers van het Meldpunt worden nagenoeg volledig door justitie
betaald. Niet valt in te zien waarom dat geld niet besteed wordt aan extra recherche bij de Dienst Recherche
van de KLPD die met de laatste digitale opsoringstechnieken in den handen even fijn via het internet
kinderpornonetwerken down leggen en tegelijk via de Interpol connecties de houders vervolgen. In hoeverre
Joris Demmink invloed heeft op invoering van de kinderpornofilters en het ontstaan en de werkwijze van het
Meldpunt Kinderporno is nu voor Micha Kat natuurlijk dè relevante vraag. Ook interessant is de vraag waarom
voorts verder nog niemand anders bij de Tweede Kamer bijvoorbeeld aan de bel getrokken heeft wegens het
onzalige werk van het Meldpunt Kinderporno en het kinderpornofilter. Typisch oplossingen voor van
kinderporno verdachte secretaris generaals of admins die nooit verder hebben leren kijken dan de
MSwindows-neus lang is.
Overigens laat Bits of Freedom in een onderzoek zien dat gefilterde kinderpornosites niet verwijderd worden,
en dat het mogelijk is sites in het buitenland binnen een half uur offline te hebben. Dus tevens is bewezen dat
het kinderpornofilter waarachtig als een onzichtbaarheidsmantel functioneert en niet leidt tot verwijdering en
of vervolging van kinderporno op internet. De techniek bij en tijdens bestrijding van kinderporno op internet is
niet het installeren van filters en hoort te zijn dat het Meldpunt Kinderporno een dienst van de Diens
Recherche van de KLPD is en dat altijd wanneer er melding gemaakt wordt van kinderporno op internet dit
direct bij een beoordelaar bij recherche op het scherm komt waarna geëigende digitale
opsoringswrkzaamheden en take down acties worden ondernomen. De forensische technieken die passen bij
opsporing en vervolging van kinderporno op internet staan bekend als hacken en worden bij voorkeur
uitgevoerd door mensen die anders dan Joris Demmink en zijn collega’s bij justitie wel tot twee hebben leren
tellen.http://www.zaplog.nl/zaplog/article/kinderpornofilter_kinderpornonetwerk
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Zwarte frambozen bieden hoop bij darmkanker
Bron: www.independent.co.uk
Zwarte frambozen (Rubus occidentalis) kunnen mogelijk helpen bij het
voorkomen van darmkanker, suggereert een nieuw onderzoek.
Wetenschappers hebben in een stam van muizen die gevoelig zijn voor de ziekte
ontdekt dat een gevriesdroogde versie van de vrucht het aantal tumoren met
60% kan verminderen. De incidentie van darmtumoren verminderde met 45%.
Eerder onderzoek had aangegeven dat zwarte frambozen antioxidanten en antikanker eigenschappen
hebben. In het onderzoek remde de vrucht tumorontwikkeling door het onderdrukken van een eiwit betacatenine genaamd.
Tumor incidentie en aantallen werden beide met 50% verminderd in een andere stam van muizen die
gevoelig voor colitis zijn, een ontsteking van de dikke darm die kan bijdragen aan darmkanker.
"We hebben de zwarte frambozen gezien als een natuurlijk product, zeer krachtig en makkelijk te verkrijgen",
zei onderzoeksleider Dr Wancai Yang van de Universiteit van Illinois in Chicago. De uitkomsten van het
onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Cancer Prevention and Research.
Beide muizenstammen werden12 weken ofwel gevoed met een westerse stijl, een hoog vet dieet, of hetzelfde
dieet aangevuld met 10% gevriesdroogde zwarte frambozenpoeder. Wetenschappers zagen een breed scala
aan beschermende effecten in de darmen van de muizen die het supplement kregen.
Door, John von
Radowitz.http://www.zaplog.nl/zaplog/article/zwarte_frambozen_bieden_hoop_bij_darmkanker

Beste vrienden van ELIANT
Wij verzamelen een miljoen handtekeningen en zetten ons ervoor in de keuzevrijheid en -mogelijkheden in
Europa tot een solide recht te maken. De EU beperkt immers de keuzemogelijkheden van de consumenten:
Voorbeeld zuigelingenvoeding: volgens de EU-richtlijn 2006/125, die omgezet is naar het nationale recht,
moeten ook aan biologisch-dynamisch vervaardigde Demeter-voeding voor baby's en peuters synthetische
vitamines toegevoegd worden, zodat het kenmerk van een zuiver natuurproduct in dit geval verloren gaat.
Om die reden verlangt ELIANT dat deze richtlijn gewijzigd wordt.
Voorbeeld geneesmiddelen: patiënten in Nederland hebben sinds 2009 geen toegang meer tot alle
antroposofische geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar zijn in de Duitse apotheken.
Waarom? Omdat het vrije verkeer van antroposofica volgens de EU-richtlijn 2001/83/EG nog niet behoorlijk
geregeld is. ELIANT zet zich in voor deze regeling.
Nu gaat het echt om de laatste 5.000 handtekeningen - dan is het doel bereikt. Het is de bedoeling dat wij in
december de handtekeningen aan de Europese Commissie in Brussel overhandigen.
Daarom vragen wij u van harte:
Stuur dit bericht door naar vrienden of bekenden die nog niet ondertekend hebben.
HIER online ondertekenen
U kunt ook ter plaatse helpen:
Laat een handtekeningenlijst rondgaan op familiebijeenkomsten of bij eender
welke andere gepaste gelegenheid: een feestje op school, de natuurvoedingswinkel, het reformhuis, de
artsenpraktijk... Stuur ons dan de ingevulde lijsten in de komende weken terug. U kunt de lijsten afdrukken op
www.eliant.eu
Wij sturen u ook graag informatie op over de campagne.
Gelieve te schrijven naar info@eliant.eu of een fax te sturen naar +49 7621 168 18 63
Hartelijk dank!
In naam van de initatiefnemers van de Alliantie ELIANT
ADr. rer. nat. Andreas Biesantz, Dr. jur. Jürgen Erdmenger, Nikolai Fuchs, Dr. med. Michaela Glöckler,
Thomas Göing, Günther Schulz, Heike Sommer, Christof Wiechert.
Contact:
Aktion ELIANT - Postfach 1180 - 79501 Lörrach - Duitsland
michaela.gloeckler@eliant.eu
>Hier< leest u een kort interview met Dr. Michaela Glöckler over het waarom van deze handtekeningenactie.
>Hier< kunt u een handtekeningenblad uitprinten om het ergens ter ondertekening op te hangen of neer te
leggen en/of het op te sturen per gewone post.Uiteraard zullen we met alle plezier een antwoord geven op al
uw vragen. Stuur ons een e-mail naar info@eliant.eu of een faxbericht naar: (+49) 7621 168 1863.
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Britse regering slaat 25 miljard euro hulp van geheimzinnige stichting af
'Stichting X' zou meer dan genoeg goud hebben om 'hele wereld te redden'
Orde uit Chaos: de herrijzende Fenix uit de as die de komst van de
New Age Nieuwe Wereld Orde voorstelt, hier op een
wandschildering in een vergaderzaal van de VN-Veiligheidsraad.
Het klinkt als een complottheorie maar het is echt waar: de Britse
regering heeft een aanbod van minstens 25 miljard euro hulp om
uit de economische crisis te komen afgeslagen. Het aanbod werd
gedaan door een geheimzinnige organisatie die zich voorlopig
'Stichting X' laat noemen en werd op 1 november in het Britse
Hogerhuis ter sprake gebracht door Lord James of Blackheath,
met wie 'Stichting X' kontakt zou hebben opgenomen (1).
Sindsdien wordt er druk gespeculeerd wie of wat 'Stichting X'
werkelijk is. Sommigen denken dat het rijke Arabieren of Chinezen zijn die Groot Brittannië willen kopen,
anderen zoeken het in meer obscure organisaties zoals Illumicorp of de eeuwenoude Orde van Tempeliers.
'Stichting X' zou in eerste instantie bijna 6 miljard euro aan fondsen voor de regering in Londen kunnen
vrijmaken en rond kerstmis nog eens 19 miljard willen investeren in zaken zoals ziekenhuizen, wegen en
spoorlijnen. Volgens Lord James, die zelf over de nodige financiële expertise beschikt, is dit echter maar een
fractie van de gigantische rijkdom van 'Stichting X', die volgens eigen zeggen over meer goud beschikt dan
de hele wereld bij elkaar. Voordat Lord James het bijzondere voorstel in het Hogerhuis ter sprake bracht (2)
zou hij twee weken lang overleg hebben gepleegd met zijn collega's Lord Sassoon en Lord Strathclyde. Lord
Sassoon, commercieel secretaris van het Ministerie van Financiën, zou na bestudering van het aanbod
hebben besloten om er niet op in te gaan omdat hij het niet geloofwaardig vond. Velen suggereerden na
afloop dat Lord James het slachtoffer zou zijn geworden van bedrog, maar hij houdt vol dat dit beslist niet het
geval is en dat hij de antecedenten van 'Stichting X' nauwkeurig is nagegaan. In een interview met SkyNews
(3) verklaarde hij dat alles wat de mysterieuze organisatie beweert tot nu toe blijkt te kloppen. De enige eis
die 'Stichting X' zou hebben gesteld is dat ze door een zeer hooggeplaatst persoon -het niveau van een
staatshoofd- benaderd zouden moeten worden als de regering interesse zou hebben in het voorstel.
Stichting X: Orde van Tempeliers?
Eén van de wildste speculaties over de ware aard van 'Stichting X' wordt gedaan door de beruchte comploten hoaxkoningin van het internet, Sorcha Faal* (4). Volgens Faal betreft het de eeuwenoude geheime Orde
van Tempeliers (Knight Templars), die nadat ze in 1312 door Paus Clement V gedwongen en met geweld
werd ontbonden 'ondergronds' zou zijn gegaan, en later haar toen al enorme rijkdom zou hebben
meegenomen naar het nieuw ontdekte Amerika. De Orde van Tempeliers opereerde tot die tijd volledig
onafhankelijk van alle aardse en kerkelijke autoriteiten, behalve die van de paus zelf. Verder zou de orde er
een extreem ketterse visie van het Christendom op hebben nagehouden.
Faal beweert dat de Tempeliers niet alleen Groot Brittannië, maar de hele wereld willen redden van de steeds
ernstiger wordende financiële en economische crisis. Daartoe zouden ze de beschikking hebben over een
fabelachtige rijkdom met een duizelingwekkende waarde van $ 980 biljoen, een bedrag dat zo'n 15 x hoger is
dan het BNP van de hele wereld bij elkaar. Nóg bizarder is de stelling dat de Tempeliers na eeuwenlang te
hebben gezwegen uitgerekend Jonathan Stuart Leibowitz als woordvoerder zouden hebben aangesteld.
Leibowitz, presentator van het satirische TV-programma The Daily Show, werd onlangs uitgeroepen tot de
meest invloedrijke man in de Verenigde Staten en had op 2 april een onverwacht overleg met de
Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner over de toestand van de Amerikaanse economie (5).
Volgens Faal ging deze eigenaardige vergadering tussen een minister en een komiek over het plan van de
Tempeliers om met hun enorme rijkdom 'de wereld van zichzelf te redden'.
Ordo Ab ChaoMet het steeds dichterbij komende geplande 'jaar 1' van de New Age Nieuwe Wereld Orde in
2012 in gedachten lijkt de plotselinge interventie van een groep 'wereldredders' goed te passen in de
verschillende 'eindtijd' scenario's, waarin de wereld eerst doelbewust in chaos wordt gestort, zodat uit de as
vervolgens een nieuwe wereldorde kan worden geschapen met één wereldregering en één wereldleider
(Ordo Ab Chao). Dit proces wordt zelfs voorgesteld op een grote wandschildering in één van de
vergaderkamers van de VN-Veiligheidsraad, waar de oprijzende Fenix (Phoenix) uit de 'put' (des afgronds) de
komende verenigde mensheid moet voorstellen.De geheimzinnige 'Stichting X' zou echter ook kunnen
bestaan uit een groep Chinese investeerders. Zo is de overheid van China reeds begonnen met het 'opkopen'
van in problemen geraakte Europese landen. Na Griekenland wordt nu ook Portugal uit de brand geholpen,
alhoewel dit nog niet het opkopen van Portugese staatsobligaties betreft (6). Dat gebeurt wel in Griekenland
(7), dat zich tevens mag verheugen in Chinese miljardeninvesteringen in de economie en de infrastructuur
(8). Zo moet de havenstad Pireaus in de toekomst het 'Rotterdam van het Zuiden' worden. Mogelijk dat China
hetzelfde probeert met het eveneens in grote financiële problemen verkerende Groot Brittannië, alhoewel dan
wel de vraagt rijst waarom dit niet net als bij Griekenland en Portugal gewoon openlijk gebeurt.
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* Waarschuwing: Sorcha Faal mixt over het algemeen 10% feiten met 90% verzinsels. In slechts zeldzame
gevallen blijkt een deel van haar informatie te kloppen. In dit geval zijn er voldoende andere bronnen om een
link naar haar artikel te plaatsen.
Xander - (1) ZD Net ; (2) YouTube (speech Lord James Hogerhuis) ; (3) YouTube ; (4) What Does It Mean
(5) Bloomberg ; (6) NU ; (7) NU ; (8) NU

Het eindverslag van de Interculturele Dialoog
8 NOVEMBER 2010 - Straatnamen die ethnische minderheden schokken, moeten worden verwijderd. De
betaalde feestdagen moeten worden aangepast aan de multiculturele samenleving: Pasen, Hemelvaartsdag
en Allerheiligen sneuvelen. De hoofddoek moet op school kunnen vanaf het vierde middelbaar en ook overal
in de ambtenarij, behalve bij leger, politie en gerecht. De overheid én privébedrijven die
overheidsaanbestedingen willen krijgen, moeten met tijdelijke quota voor etnische en culturele minderheden
werken. Dat alles staat in het eindrapport van de Interculturele Dialoog, dat zopas werd aangeboden aan
minister voor Gelijke Kansen, Joëlle Milquet (cdH) in bijzijn van Prins Filip.
De verplichte feestdagen moeten worden aangepast. Het Verslagcomité wil alleen nog als verplichte
feestdag behouden: 1 januari, 1 mei, 21 juli, 11 november en 25 december. Dus: Pasen, tweede Paasdag,
Pinksteren en Pinkstermaandag, Hemelvaartsdag, Maria Hemelvaart en Allerheiligen vallen weg. In de plaats
komen drie nieuwe verplichte niet-regligeuze feestdagen: de Internationale Vrouwendag (8 maart), de
Internationale Dag tegen het Racisme (21 maart) en de Werelddag van de Culturele Diversiteit (21 mei).
Daarnaast mag iedereen twee "vlottende feestdagen" kiezen. Lees meer
op:http://www.gva.be/dekrant/experts/johndewit/het-eindverslag-van-de-interculturele-dialoog.aspx

Onbekende raket boven Californië
Uitgegeven: 9 november 2010 20:20
AMSTERDAM - Het Amerikaanse ministerie van defensie
onderzoekt of er voor de zuidkust van Californië een raket
is gelanceerd en zo ja, wie het projectiel heeft afgevuurd.
Dat heeft het ministerie gezegd. © ANPOp een video die
op de website van nieuwszender CBS werd geplaatst, is te
zien hoe een raket of vergelijkbaar object de lucht in schiet
en boven de Grote Oceaan een groot condensspoor
achterlaat. De videobeelden werden gemaakt door een
nieuwshelikopter. Het Amerikaanse leger heeft geen idee
wie voor de lancering verantwoordelijk is, maar het leger
lijkt er niets mee te maken te hebben. © Novum

Gigantische mysterieuze structuur in Melkweg ontdekt
De Fermi-ruimtetelescoop van de NASA heeft een gigantische
mysterieuze structuur centraal in onze Melkweg gevonden. Dat heeft
het Amerikaanse ruimtevaartbureau bekendgemaakt.De structuur
overspant zowat 50.000 lichtjaar, ruwweg de helft van de diameter
van ons sterrenstelsel. Te zien zijn twee gammastraling uitsturende
"bellen", elk over 25.000 lichtjaar uitstrekkend, ten noorden en ten
zuiden van het galactisch centrum, aldus Doug Finkbeiner van het
Harvard Smithsonsian Centrum voor Astrofysica in Cambridge. "We begrijpen de aard of oorsprong niet
helemaal", voegde hij eraan toe.
De structuur overspant meer dan de helft van de zichtbare hemel, van de constellatie Maagd tot de
constellatie Kraanvogel, en is mogelijk maar enkele miljoenen jaren oud.
De gammastraling van de bellen is krachtiger dan de "fog" van gammastraling elders in onze Melkweg. De
bellen lijken ook goed afgeronde einden te hebben. Beide kenmerken doen vermoeden dat de bellen het
resultaat zijn van een omvangrijk en relatief snel vrijkomen van energie, maar de bron daarvan blijft een
mysterie. Mogelijk betreft het een overblijfsel van de uitbarsting van een enorm zwart gat in het centrum van
onze Melkweg, aldus de NASA. (belga/sps)
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De Fed als geldmoordenaar
vrijdag 5 november 2010 door NRC Handelsblad
De commissie die besluit over het toelaten van nieuwe woorden tot de
Van Dale kan een aspirant-term op haar lijstje schrijven: geldicide.Het
begrip werd deze week geïntroduceerd door macro-econoom Edin
Mujagic van de Universiteit van Tilburg. Hij deed dat voorafgaand aan
het besluit van de Federal Reserve om 600 miljard dollar in de Amerikaanse economie te brengen door het
opkopen van staatsobligaties.
Geldicide is volgens Mujagic ‘een of een reeks handelingen met voorbedachten rade, met als doel het
vernietigen, geheel dan wel gedeeltelijk, van de koopkracht van het geld.’ Mujagic vindt dat centrale banken,
en dan vooral de Amerikaanse Fed, zich schuldig maken aan het vernietigen van de waarde van het geld
waarvoor burgers hard werken.
Mujagic staat niet alleen in zijn kritiek, in tegendeel. Gevreesd wordt dat de Fed door het aanzetten van de
virtuele geldpers de daardoor veroorzaakte inflatie straks niet meer onder controle kan krijgen. Maar mocht
de Fed ooit voor een tribunaal voor monetaire misdaden gesleept worden, dan zullen Mujagic en zijn
medestanders moeite hebben om hun zaak te winnen. Zoals vaker bij misdaden die eindigen op ‘cide’ valt het
element ‘voorbedachten rade’ lastig te bewijzen. In het geval is van de Fed bestaat er juist overtuigend
tegenbewijs: hun handelen wordt gestuurd door de angst voor deflatie, niet door de wens op inflatie.
Dat het voorkomen van deflatie tot gevolg heeft dat de inflatie oploopt is bijna onoverkomelijk. Maar dat
maakt het geen koelbloedige, berekende misdaad. De deflatievrees van de Amerikanen is een erfenis van de
Depressie van de jaren dertig, gekenmerkt door hoge werkloosheid en aanhoudende deflatie, schreef NRCredacteur en commentator Maarten Schinkel deze week.
Met voorbedachten rade of niet, feit is dat het opkoopprogramma van de Fed ook grote gevolgen heeft buiten
Amerika. Voor Europa betekent het dat de euro duurder wordt ten opzichte van
de dollar. Een ongewenste situatie nu Europese landen hun zwakke economische
groei proberen aan te zwengelen met export.
De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble heeft scherpe kritiek op het
Amerikaanse financiële beleid. „Met alle respect, maar naar mijn indruk zijn de
Verenigde Staten wanhopig”, zei hij vrijdag. Hij waarschuwde dat Europa niet het
voorbeeld van de VS moet volgen door de wisselkoers van de euro kunstmatig te
verlagen. Maar de Fed het de centerale banken van andere landen niet
gemakkelijk om niet mee te doen aan hun ‘misdaad tegen de munt’.
De term geldicide is nog niet ingeburgerd, maar bedenker Mujagic is een lobby gestart om het woord
daadwerkelijk in de Van Dale te krijgen. Intussen helpt de Fed een handje mee om inhoud te geven aan het
begrip.
http://weblogs.nrc.nl/eurocrisis/

Gevaarlijke VN-resolutie voor christenen
Published by Henk (Beheerder)
In december stemmen de Verenigde Naties over een resolutie tegen
‘godsdienstlastering’. Deze resolutie bepaalt dat wie een godsdienst beledigt,
daarvoor mag worden gestraft.
Zo’n verbod klinkt nog wel redelijk, maar ‘beledigen’ is natuurlijk een rekbaar
begrip. Dat moslims het als belediging opvatten wanneer je de Koran
verbrandt, is goed te begrijpen. Maar veel moslims gaan verder. Wie zegt dat
Jezus de Zoon van God is, is volgens veel moslims godslasterlijk bezig. Moeten de Verenigde Naties die
moslims een handvat bieden en zo bevorderen dat christenen het gevaar gaan lopen vanwege hun geloof
strafrechtelijk vervolgd te worden?
We leven in een wereld van uitersten. Hier in Nederland gaan er stemmen op voor het ‘recht om anderen te
beledigen’. Het recht dus om anderen belachelijk te maken en te schofferen. In islamitische landen kom je het
andere uiterste tegen. Daar zijn de tenen zo lang, dat het belijden van Jezus als Heer als een grove
belediging wordt opgevat. Zo’n belijdenis kan zelfs uitlopen op de doodstraf.
Open Doors startte onlangs een actie tegen de resolutie onder de naam: ‘Wij geloven in vrijheid‘. Deze actie
heeft als doel om zoveel mogelijk handtekeningen tegen de resolutie tegen godsdienstlastering te
verzamelen. ‘Een grote verzameling handtekening geeft een harde zet in de richting van het afwijzen van de
resolutie’, aldus Open Doors. Hier kunt u uw stem uitbrengen tegen de resolutie.
Lees meer: habakuk.nu
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Verboden Poorten - Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog (9)
Intel wil vóór 2020 implanteerbare breinchip in iedere consument
Wetenschappers maakten al enkele malen onzichtbare wezens zichtbaar
Aan de Universiteit van Southampton werd voor het eerst een 'gray
alien' zichtbaar gemaakt. Is dit slechts een mysterieuze functie van
onze hersenen, of bestaan deze wezens misschien echt?De
constatering in deel 8 van deze artikelenserie dat de vermenging van
technologie met menselijke lichamen die van ons 'cyborgs'
(CYBernetische ORGanismen) zal maken al binnen 10 jaar ver in
onze maatschappij zal zijn opgerukt, was voor velen niet of
nauwelijks te bevatten of te geloven. 's Wereld grootste chipfabrikant
Intel werkt echter actief aan de ontwikkeling van implanteerbare
chips die rechtstreeks met onze hersenen communiceren, en wil
deze chips nog vóór 2020 op de markt en in de hoofden van de consumenten brengen. In Pittsburgh werken
Intel-laboranten aan 'de volgende klapper': breinchips waarmee we met onze gedachten al onze
electronische apparaten kunnen besturen. Het grote gevaar hiervan is dat het óók andersom mogelijk is.
U vergist zich zeer als u van mening bent dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. Al vorig jaar werd er aan
de Universiteit van Southamptons Instituut voor Geluid- en Vibratie Onderzoek een geslaagd experiment
uitgevoerd waarbij iemand op afstand met enkel zijn gedachten een boodschap dicteerde en deze -eveneens
op afstand- via het internet verzond naar iemand anders, die de boodschap via electronica rechtstreeks in zijn
hersenen te 'horen' kreeg. Met andere woorden: rechtstreekse en draadloze communicatie van brein tot brein
is nu al mogelijk.Ontwikkelaars bij de autofabrikant Toyota en aan de Universiteit van Utah werken eveneens
aan breinchips waarmee we niet alleen kunnen ontvangen en uitzenden, maar die ook gekoppeld kunnen
worden tot één wereldwijd netwerk, feitelijk een nieuw soort 'Hyves' (hive = lett. (bijen)korf). Stelt u zich voor
dat u over enkele jaren uw berichtjes op Hyves niet meer hoeft in te typen, maar rechtstreeks met uw
gedachten kunt versturen naar uw familie en vrienden - en dat u hún berichten op ieder moment van de dag
direct in uw hersenen gedownload kunt krijgen.
De grens met het bovennatuurlijke is bereikt - en overschreden
Ondertussen zijn onderzoekers in diverse technische laboratoria nu al bezig met de volgende stappen, die de
technologie om mensen aan te passen tot op de grens van het bovennatuurlijke brengen - en er zelfs
overheen. Het klinkt onvoorstelbaar, maar het bekende Amerikaanse Darpa onderzoekt reeds de
mogelijkheid om onze hersenen door middel van implanteerbare chips zó te 'verbeteren', dat telekinese
(psychokinese) mogelijk wordt gemaakt: het enkel door middel van 'gedachtenkracht' bewegen of
manipuleren van fysieke materie (voorwerpen).
Het echte gevaar schuilt hierin dat deze 'intelligente brein machines' het mogelijk maken om tot nu toe
onzichtbare realiteiten en 'werelden' te betreden. Bij het eerder genoemde experiment aan de Universiteit van
Southampton ontdekte wetenschapper Vic Tandy dat met behulp van luchttrillingen van 19 Hz onder
bepaalde omstandigheden 'spoken' tevoorschijn kunnen worden geroepen. Door middel van deze methode
wist Tandy zelfs een 'gray alien' te laten manifesteren. Zijn bizarre ontdekkingen werden dan ook onder de
titel 'Ghost in The Machine' (lett. geest in de machine) gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift van de
Society for Psychical Research.
Tandy was overigens niet de eerste die dit ontdekte. Olaf Blanke, neuroloog aan het Brain Mind Institute in
het Zwitserse Lausanne, onderzocht in 2006 met een team de oorzaak van epileptische aanvallen bij een
jonge vrouw. Nadat ze door middel van in haar brein geïmplanteerde electrodes electriciteit door haar
hersenen lieten gaan, maakte de vrouw plotseling melding van de aanwezigheid van een 'schaduw wezen' bij
haar, dat haar lichaamshouding begon te imiteren. Het 'spook' probeerde zelfs een testkaart af te pakken
toen de wetenschappers even later een taaltest met haar deden.
Permanent contact met de spirituele wereld?
Zowel Vic Tandy als Olaf Blanke interpreteerden deze voorvallen als een mysterieuze, nog onontdekte functie
van het menselijk brein, maar wat als ze 'per ongeluk' met hun nieuwe technologieën de poort naar een
andere, voor de mens tot nu toe onzichtbare dimensie hebben opengezet - misschien wel de 'geestelijke
wereld' waar in de Bijbel over gesproken wordt en die God doelbewust voor onze zintuigen heeft afgesloten?
Waren Tandy's 'geest' en Blankes 'schaduw wezen' in werkelijkheid onafhankelijke, in deze spirituele
dimensie levende entiteiten? Als dat zo is dan zijn de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van
breinchips ronduit verontrustend te noemen, omdat met deze technologie mogelijk permanent contact tussen
de mens en de spirituele dimensie mogelijk zal worden gemaakt. Hoe onvoorstelbaar dit nu nog klinkt, op de
13de Europese Bijeenkomst voor Cybernetics & Systems Research aan de Universiteit van Wenen maakte
Charles Ostman hier reeds gewag van:
'Met het overschrijden van deze drempel van de ontwikkeling van de steeds uitgesprokener en
onomkeerbaarder wordende symbiose tussen de mens en het Internet beginnen we communicatievormen te
ontwikkelen die van nature zeer 'niet menselijk' zijn, maar die wel 'socio-operatieve' normen van de nabije
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toekomst zijn. Onze collectieve ontwikkeling en inzet van complexe metasystemen van kunstmatige entiteiten
en synthetische levensvormen -en hun acceptatie als zijnde integrale onderdelen van de 'culturele norm' van
de nabije toekomst- gaat hier aan vooraf en zal ons in staat stellen om effectieve communicatie tot stand te
brengen met een collectie van ontelbare 'levensvormen' en entiteiten (zowel synthetisch als 'echt'), die als
'tussenpersonen' in dit proces zullen gaan functioneren.'
Misschien wordt het voor sommigen nu makkelijker voorstelbaar dat deze mensveranderende technologieën,
waarbij niet alleen machines aan en in de mens worden gekoppeld maar ook ons DNA wordt vermengd met
dat van andere (synthetische of natuurlijke) wezens, in de nabije toekomst door een (nog) onzichtbare
kwaadaardige spirituele macht kunnen worden gebruikt om door het manipuleren en 'besturen' van mensen
rechtsreeks invloed uit te oefenen op deze wereld en het verloop van de geschiedenis. De technologie om
andersmans gedachten te kunnen ontvangen én om een blik te kunnen werpen in de spirituele dimensie
bestaat immers al, en zal als het aan Intel -en daarom ongetwijfeld alle andere grote fabrikanten- ligt, binnen
nu en 10 jaar massaal worden ingevoerd.
Strijd om lichaam, ziel én geest is losgebarsten
Christenen die enig inzicht hebben in deze spirituele of geestelijke wereld en die begrijpen dat de mens
bestaat uit lichaam, ziel én geest, zullen onmiddellijk inzien wat een enorme strijd dit zal veroorzaken, niet
alleen om het bezit van ons lichaam, maar ook dat van onze gedachten en zelfs van onze ziel en geest. 'Er
bestaat in ons leven geen enkel conflict dat alleen maar geestelijk is, omdat onze geest nooit gescheiden is
van ons lichaam*,' schreef Robert Jeffress in zijn boek 'The Divine Defense' (* met uitzondering van
uittredings- en bijna-dood ervaringen - X.). 'Op dezelfde wijze is geen enkel probleem in ons leven enkel
psychologisch of enkel lichamelijk, omdat onze geest, samen met Gods Geest in ons en de demonische
geesten om ons heen, eveneens voortdurend aanwezig is.'
Om die reden kan het veranderen, aanpassen en stimuleren van onze fysieke lichamen, inclusief onze
hersenen, niet los worden gekoppeld van de toestand van onze geest. Breinchips en andere transhumane
technologieën vormen daarom niet alleen een bedreiging voor onze individualiteit en vrije wil -omdat zoals
gezegd door middel van rechtstreekse communicatie met onze hersenen ons van buitenaf ook gedachten
en gedragingen opgelegd kunnen worden- maar ook voor onze geest. Iedere overtreding en zonde begint
immers in onze gedachten. Daar wordt de strijd gewonnen of verloren. Geen diefstal, overspel of moord
begint ooit op een andere manier.Als bepaalde -aardse en/of spirituele- machten ons met behulp van
moderne technologie kunnen dwingen tot kwaadaardige gedachten en handelingen is daarom ook onze geest
in gevaar. Misschien dat in de Bijbel juist om die reden ernstig gewaarschuwd wordt om in deze eindtijd onder
geen beding het 'teken van het Beest' -dat volgens velen (deels) een implanteerbare chip zal zijn- aan te
nemen, omdat iedereen die dit doet permanent onder de macht van het kwaad komt te staan en daardoor
voor eeuwig reddeloos verloren is. De ontwikkelingen bij en plannen van onder andere Intel laten
onmiskenbaar zien dat deze keuze misschien wel eens veel dichterbij kan zijn dan de meesten van ons ooit
hadden kunnen vermoeden.
Xander - Bron: Defender Publishing (Forbidden Gates, part 22). Eerdere delen:
02-11: Deel 8: Eerste generatie verbeterde mensen loopt binnen 10 jaar op straat
26-10: Deel 7: Individualiteit en privacy in gevaar door koppeling mens en machine
07-10: Deel 6: Menselijke technologie brengt Nephilim terug op Aarde
01-10: Deel 5: Laatste fase teruggekeerde 'dagen van Noach' is aangebroken
05-09: Deel 4: Veel kerken worden beheerst door religieuze demonen (Moderne tekenen en wonderen
kondigen komst Antichrist aan)
24-08: Deel 3: Onmiddellijk kontakt met geestenwereld door nieuwe drug - 16-08: Deel 2 - 14-08: Deel 1

Wetenschappers veranderen huidcellen in bloed
Published by Henk (Beheerder)
Canadese wetenschappers hebben een manier ontdekt waarmee ze de
huidcellen van mensen kunnen veranderen in bloed. Deze nieuwe
techniek kan een oplossing bieden voor mensen die chemotherapie
ondergaan of met bloedaandoeningen, zoals bloedarmoede, te maken
hebben. Dat meldt de Britse krant de Guardian maandag.
Door de nieuwe techniek beschikken patiënten over bloed dat past bij
hun eigen bloedtype. Wetenschappers van de McMaster University in
Canada, hebben huidcellen van volwassenen en baby’s gebruikt voor hun onderzoek. Aan deze cellen
hebben ze het proteïne OCT4 en chemicaliën toegevoegd.
Deze samenstelling verandert in gezond bloed dat kan worden gebruikt bij bloedtransfusies. Afhankelijk van
de gebruikte chemicaliën bestaat het bloed uit rode bloedcellen die zuurstof bevatten of witte bloedcellen, die
helpen bij het bestrijden van infecties. Ook bloedplaatjes kunnen worden ontwikkeld. Lees meer: elsevier.nl
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'Nederland koploper in opvragen bel- en mailgegevens'
Uitgegeven: 11 november 2010 10:27
AMSTERDAM – De Nederlandse opsporingsdiensten vragen in vergelijking met hun Europese collega’s
vaker bel-, sms- en e-mailgegevens van burgers op. Bovendien overweegt het Ministerie van Veiligheid en
Justitie een landelijke databank met bankgegevens van alle Nederlanders.© ThinkstockDat schrijft Axel
Arnbak van digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF).
De conclusies worden getrokken op basis van het project dataretentie binnen het ministerie, waarvan 27
documenten openbaar zijn geworden door een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.
Uit de documenten blijkt dat 78.000 keer verkeers- en locatiegegevens zijn opgevaagd. Uit deze gegevens is
af te leiden met wie, hoe lang en wanneer iemand in de afgelopen twaalf maanden gecommuniceerd heeft en
waar de betreffende persoon zich toen bevond.
Verder werd in 2009 zo’n drie miljoen keer informatie opgevraagd uit de landelijke telecomdatabank Centraal
Informatiepunt Ondezoek Telecommunicatie (CIOT). Met deze cijfers steekt Nederland volgens BoF met kop
en schouders boven de rest van Europa uit.
“Per hoofd van de bevolking wordt in Nederland drie keer zoveel informatie opgevraagd als in Duitsland en
zeven keer zo veel als in Polen. In de overige Europese landen ligt het aantal aanvragen veel lager.”
Eerder openbaarde BoF al dat Nederland tot de top van Europa behoort wat betreft het afluisteren van
telefoongesprekken. En dat opsporingsdiensten privacyregels bij het opvragen van informatie uit CIOT
regelmatig negeren.
“Telkens weer wordt bevestigd dat het in Nederland bedroevend slecht is gesteld met de veiligheid van onze
gegevens en onze privacy”, aldus Arnbak. “Schendingen van onze digitale grondrechten zijn helaas dichterbij
dan we ons realiseren.”
Naast de cijfers op het gebied van het opvragen van gegevens van Nederlanders, ontdekte BoF dat het
ministerie overweegt om de financiële gegevens van alle inwoners in een landelijke zoekmachine op te slaan.
Zo kan de politie, zonder tussenkomst van de bank of van een rechter, informatie als het rekeningnummer en
persoonsgegevens elk moment opvragen.
Justitie heeft een dergelijk plan tegenover de NOS bevestigd. Een woordvoerder laat weten dat het ministerie
gegevens van bankrekeninghouders wil kunnen inzien zonder dat de bank daarvoor benaderd hoeft te
worden.
© NU.nl/Colin van Hoek - ZIE OOK: 26/07/2010 'Privacyregels genegeerd bij opvragen klantgegevens'

Gezichtsherkenning
Door warmtesenoren en door gezichtsherkening is een ieder met slimme
camera's te traceren.
Het is mogelijk om zodoende ook de
mobieltjes uit en aan te zetten. Uiteraard is
het ook mogelijk om verschillende ruimten te
betreden nadat het het gezicht heeft

herkend.http://totalecontrole.punt.nl/?id=499235&r=1
Bank monitort klanten via Google
Bron: (c) www.security.nl
Eén van de grootste Amerikaanse banken gebruikt Google Doubleclick om
klanten op het geauthenticeerde deel van het internetbankieren te monitoren, zo ontdekte
applicatiebeveiliger Michael Coates. De Chase website voor online banking gebruikt namelijk iframes om
doubleclick.net aan de pagina toe te voegen.
"Wat een tegenslag voor privacy en een groot beveiligingsrisico. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen",
aldus Coates, die het probleem na installatie van de RequestPolicy addon opmerkte. Bij analyse van de code
vond de applicatiebeveiliger verschillende opmerkingen waaruit blijkt dat Chase precies weet waar het mee
bezig is. DoubleClick werd enige tijd geleden door Google overgenomen. Ook in Nederland was er begin dit
jaar het nodige te doen over het monitoren van bankklanten. Zo bleek de ING Bank scripts van 2o7.net op
mijn.ing.nl te draaien.
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Web Bot stopt bij uitblijven wereldwijd omslagpunt op 14 november
Financiële ineenstorting vrijwel zeker - Kernoorlog minder waarschijnlijk Zonne-uitbarstingen leggen maatschappij lam - Einde machtselite nabij
Ook volgens het Web Bot zal de val de dollar en daardoor de instorting
van de Verenigde Staten het begin zijn van een jarenlange chaotische
periode.
Het einde van het sinds 2008 op deze site regelmatig besproken Web
Bot lijkt nabij. In een interview met Veritas Radio verklaarde Cliff High, de
bedenker en 'manager' van het internet analyserende
softwareprogramma, dat als het lang voorspelde wereldwijde omslagpunt
niet uiterlijk aanstaande zondag 14 november plaatsvindt, het Web Bot dermate inaccuraat is geworden dat
het niet langer geloofwaardig is ermee door te gaan. De indicators dát er iets schokkends gaat gebeuren zijn
volgens hem echter nog nooit zó krachtig geweest.
Maandenlang werd het inmiddels lang verwachte en gevreesde omslagpunt bepaald op de periode tussen 8
en 11 november. Vorige week bleek uit de nieuwste Web Bot analyse dat deze periode een langere
opbouwfase zou ingaan, en al zou beginnen op 5 november, om zijn hoogtepunt niet op 8, maar op 14
november te bereiken. Bankensysteem Amerika stort als eerste inDe aard van de aanstaande
dramatische gebeurtenis is verschoven van een oorlog tussen Israël en Iran -alhoewel dat nog steeds tot de
mogelijkheden behoort- naar de ondergang van de Amerikaanse dollar en de wereldwijde chaos en paniek
die daardoor zal uitbreken. Het bankensysteem zal instorten, er zal een bankensluiting (bank holiday) worden
afgekondigd, en alle pinautomaten gaan op slot. Het faillissement van de VS zal een feit zijn. Met name de
Amerikanen krijgen het zwaar te verduren. De financiering van vrijwel alles zal wegvallen, omdat de wereld
niet langer dollars wil blijven kopen om de gigantische Amerikaanse schuldenlast en torenhoge uitgaven in
stand te houden. Het transport- en distributiesysteem stort in elkaar, evenals een groot deel van de
energievoorziening en de communicatiesystemen. Ook zaken zoals medicijnen zullen slecht of niet meer te
krijgen zijn. Het gevolg: minstens 2 miljoen volwassen doden in één jaar tijd, en totaal waarschijnlijk een
veelvoud als gevolg van het instorten van de hele gezondsheidszorg en alle maatschappelijke voorzieningen.
Volgens High is hyperinflatie in Amerika reeds een feit. Op de dag van het interview -4 november- daalde de
dollar namelijk maar liefst 6% in waarde. Door de snel oplopende inflatie zal de Dow Jones beursindex
mogelijk gaan stijgen tot 20.000 en volgend jaar zelfs 100.000 punten. De koers van goud (afgelopen week
voor het eerst boven de 1400 dollar) en zilver zullen exploderen zodra de wereld het vertrouwen in de dollar
definitief zal verliezen.
Géén wereldmunt; explosie goud- en zilverkoers
Aanvankelijk zal de wereld proberen over te gaan op andere valuta, zoals de Canadese en Australische
dollar, en zal geprobeerd worden een nieuwe reservemunt te creëren door het samenvoegen van deze valuta
en die van van verschillende grote landen en machtsblokken zoals de EU, Rusland en China. Het Web Bot
denkt dat dit echter maar van korte duur zal zijn en hooguit enkele weken zal standhouden. De wereldwijde
schok van het instorten van Amerika zal namelijk zó groot zijn, dat het vertrouwen in álle valuta permanent
verdwenen zal zijn. Er komt volgens High ondanks alle propaganda géén één-wereldmunt, mede omdat de
machtselite dit zelf niet zou willen omdat er veel te veel verdiend wordt met de internationale valutahandel.
Binnen een jaar zullen nieuwe tijdelijke reservevaluta weer verdwenen zijn en zal de wereld zich op goud en
zilver storten. Maar zelfs dat lijkt niet het eindresultaat te worden. High denkt dat de hele maatschappij
uiteindelijk zal overgaan op een volkomen nieuw systeem dat niet meer gebaseerd zal zijn op hebzucht, maar
op contributie, op geven, elkaar helpen en het weer opbouwen van de ingestortte maatschappij, maar dan op
geheel andere gronden. Voor het zover is wacht de wereld volgens het Web Bot nog zeker 5 tot 10 extreem
zware jaren, waarna de nieuwe wereldmaatschappij zo rond 2040 tot wasdom zal zijn gekomen.
Op de korte termijn zal de ongekend hevige schok die door de wereld zal gaan voor sommige mensen zó
heftig zijn, dat ze er letterlijk het leven door zullen laten. De meeste anderen zullen eveneens lange tijd
volkomen van slag zijn, vooral omdat ze jarenlang geconditioneerd zijn door de massamedia, die onder
volledige controle staan van de machtselite achter de schermen. De 'powers that be' proberen volgens High
al jaren ten koste van alles te voorkomen dat de mensheid zich verder ontwikkeld naar een 'verlichte staat' en
definitief het huidige financiële- en bankensysteem, waar de hele wereld slaaf van is geworden en dat slechts
een klein groepje mensen puissant rijk maakt, afzweert. Zodra dat eindelijk gebeurt zal de hele planeet
binnen slechts enkele jaren tijd ongekende voorspoed kennen, omdat de armoede alleen in stand wordt
gehouden door het huidige bankensysteem.
Mensen geconditioneerd door media, TV, fluoride, UMTS-stralingEerst zullen de meeste mensen echter
'gedeconditioneerd' moeten worden. Hele bevolkingsgroepen hebben zich laten hypnotiseren door de TV. 'Als
het niet op TV is, dan is het niet waar of niet echt', is de onbewuste gedachte van de 'sheeple', een
samentrekking van 'sheep' en 'people', waarmee de nietsvermoedende doorsneeburger wordt bedoeld die
automatisch gelooft wat het journaal hem voorspiegelt en zonder enig benul meehobbelt met de
doelstellingen van de machtselite. Niet alleen de media en 'Hollywood' zijn hierbij altijd al machtige wapenen
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geweest, maar ook een bekende, uiterst schadelijke substantie in het drinkwater en in onze tandpasta:
fluor(ide). Volgens High beinvloedt fluoride onze hersenwerking op dusdanige wijze dat helder en
onafhankelijk nadenken er vrijwel onmogelijk door wordt gemaakt.
Naast fluoride en andere in ons voedsel en drank voorkomende schadelijke stoffen zoals
conserveringsmiddelen en smaakstoffen is daar sinds de jaren '90 nog iets anders bijgekomen:
elektromagnetische vervuiling. Door de straling van o.a. UMTS masten (mobieltjes) lopen we voortdurend in
een elektromagnetische 'mist' die een dempende werking heeft op onze hersenen. High -zelf ooit werkzaam
in de telefoonindustrie- gebruikt om die reden nooit een mobieltje, omdat hij weet hoe schadelijk deze straling
is voor het menselijke brein.False flag aanslagen met kernwapens op Washington en MiamiIedereen op
de hele wereld zal dus geschokt worden door de gebeurtenissen op uiterlijk 14 (/15) november. Als mogelijk
afleidingsmanoeuvre voor de vrijwel zeker lijkende financiële ineenstorting zou er een serie 'false flag'
aanslagen met kernwapens kunnen komen, waarbij volgens het Web Bot Washington DC en Miami als meest
waarschijnlijke doelwitten naar voren komen. High zegt dat het niet toevallig is dat president Obama precies
tussen 5 en 14 november het land uit is op een ongekend dure reis (200 miljoen dollar per dag) naar het
Verre Oosten en dit doet met nog nooit eerder vertoond machtsvertoon (65 vliegtuigen, 34 marineschepen,
3000 genodigden waaronder familie en vrienden, en tienduizenden militairen). De elite weet immers heel
goed wat er gaande is en wat er gepland staat.Zonneuitbarstingen, golfstroom gestopt, zeer strenge
winterNa de schok van 14/15 november volgt een periode van 63 dagen die de eerste periode zal zijn waarin
de wereld door levensgrote veranderingen zal gaan. Aan het einde van die periode volgt er rond 17-19
januari, misschien eerder, een zonneuitbarsting die een groot deel van onze electronica zal platleggen,
waardoor het afgelopen zal zijn met het internet. Ook kunnen we steeds meer aardbevingen en
vulkaanuitbarstingen verwachten, iets dat het Web Bot al in de rapporten van 2008 voorzag. De eveneens op
deze site geplaatste berichten dat de golfstroom in de Golf van Mexico en daardoor ook in het noorden van
de Atlantische Oceaan als gevolg van de ramp met het Deepwater Horizon boorplatform vrijwel gestopt is,
zijn volgens het Web Bot correct. De eerste effecten hiervan zullen in Europa zichtbaar worden door een
ongekend strenge winter met extreme weersomstandigheden. Uiteindelijk zal het hele noordelijke halfrond inclusief Rusland en Amerika- er keihard door geraakt worden. Siberië en noordelijk China zullen echter niet
zo zwaar getroffen worden als Europa en de VS.Op klimaatgebied kunnen we zoals eerder genoemd een
steeds onstabieler wordende Aarde verwachten en dus meer aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.
Daarnaast zullen enorme stukken land plotseling vele meters dalen, en andere gedeeltes juist binnen zeer
korte tijd -enkele dagen of zelfs enkele uren- vele tientallen of zelfs honderden meters stijgen. De Web Bot
gegevens lijken te wijzen op het opkomen van nieuwe stukken land uit de Indische Oceaan, een gebied dat
volgens High nog veel ouder zal blijken te zijn dan het mythische 'Atlantis'.
Geen kernoorlog, mogelijk nog wel in scène gezette komst van 'aliens'
Eerdere scenario's waarin het Web Bot het uitbreken van een kernoorlog voorzag lijken echter minder
waarschijnlijk geworden. Volken en landen zullen vooral door de machtselite tegen elkaar worden opgezet,
maar steeds meer mensen krijgen dit spelletje door en weigeren er nog langer aan mee te werken. Als
voldoende mensen zeggen 'nee, ik weiger mijn medemens te doden', dan zal de machtselite al heel snel zijn
invloed en controle over de mensheid verliezen, denkt High. Het feit dat een nucleaire oorlog volgens de Web
Bot gegevens steeds onwaarschijnlijker wordt is daar volgens hem een duidelijk en bemoedigend signaal
van. De 'reptilians', zoals Cliff High de machtselite noemt, hebben zich grondig verkeken op de reactie van de
mensheid op de wereldgebeurtenissen en zeker op de komende instorting van het wereldwijde financiële
systeem. Miljoenen mensen zullen hierdoor in één klap straatarm worden gemaakt en al hun geld verliezen,
en hun woede willen koelen op de huidige machthebbers bij de banken en in de politiek. High hoopt
overigens dat er géén geweld wordt gebruikt, omdat de kans dat er daardoor alleen maar ergere dictators
zullen opstaan heel groot is. Mensen moeten gewoon simpelweg weigeren mee te werken met de huidige
machtselite, zegt High, maar beslist niet naar de wapenen grijpen.
Een -in scène gezette- 'invasie' van buitenaardse wezens is nog tot hooguit oktober 2011 een eventuele
mogelijkheid. Tot op de dag van vandaag probeert de machtselite de mensheid te manipuleren door middel
van met name (science fiction) films en TV-series. Zo zou ook de succesvolle remake van de TV-serie
'Battlestar Galactica' - dat voor 60% door de Amerikaanse overheid gesubsidieerd zou zijn- gebruikt zijn om
bij de bevolking het idee van een 'reddende buitenaardse macht' in te planten.'Reptilians' verantwoordelijk
voor 'mind control' en ontstaan alle religiesHigh dringt er bij iedereen op aan om zich aan de 'mind control
(gedachtencontrole) van de 'reptilians' te ontworstelen door weer écht mens te worden. Dankzij de reptilians
zouden we een volkomen vertekend beeld hebben gekregen van de werkelijkheid en van wat het is om mens
te zijn. Het meest bang zijn ze volgens hem voor onze emoties, voor compassie, ons vermogen om goed te
doen. Daarom willen ze ons in voortdurende angst houden; angst voor een wereldoorlog, angst voor andere
volken, angst voor rampen, voor klimaatverandering, etcetera. Religie is daarbij één van hun machtigste
wapenen - niet alleen de christelijke, de islamitische en de joodse, maar ook de New Age religie. Ook die is
volgens hem gebaseerd op een door de machtselite verzonnen leugen, namelijk dat ons DNA plotseling
veranderd zal worden en de Aarde de 'vijfde dimensie' binnen zal gaan.
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High zegt dat dit onzin is, omdat tientallen jaren lang onderzoek naar ons DNA en naar DNA-veranderende
medicijnen heeft bewezen dat zelfs de kleinste verandering aan ons DNA een 99% zekere dood oplevert.
Oók het New Age gedachtengoed is volgens hem een mythe die rechtstreeks afkomstig is uit de koker van de
'reptilians', die daarvoor uiterst charismatische figuren hebben uitgekozen om de niet-religieuze mensheid te
misleiden.Deze 'reptilians', die alle huidige religies zouden hebben uitgevonden als middel om de mensheid
te controleren, zouden volgens High heel goed hun basis op of in de Maan kunnen hebben. Er zouden
inmiddels legio bewijzen voor zijn -zoals het bestaan van zo'n 80 a 90 gigantische 'X' vormige ruimteschependie voor het grote publiek verborgen worden gehouden. Zijn 'droom' is het dan ook om over een paar jaar
deel uit te maken van een invasiemacht die de Maan gaat zuiveren van de aanwezigheid van deze
buitenaardsen, die de hele mensheid als sinds de oudheid in hun greep houden en leven van onze angst en
al onze andere negatieve emoties. De 'driehoekige' ufo's die wereldwijd worden waargenomen zouden
mogelijk door Aardse machten gemaakt kunnen zijn om de strijd met deze reptilians aan te binden, al weet
High niet zeker of deze machten nu wel of niet aan de kant van de gewone man staan.
Bizarre complottheorieën, of...?Cliff High trekt in dit interview vrijwel alle bestaande complottheorieën uit de
kast en presenteert ze als realiteit. Buitenaardse 'reptilians' die zich vermomd hebben als mensen, bases
hebben op de Maan en ook op de manen van Mars, alle religies zouden hebben uitgevonden en de mensheid
zouden verhinderen 'verlicht' te worden door in het verre verleden ons DNA zó te hebben aangepast dat onze
maximale leeftijd verlaagd werd van 900 naar 120 jaar...(?!)Het eigenaardige is dat dezelfde mensen en
(quasi) wetenschappers die deze theorieën hebben bedacht meestal niets moeten hebben van de Bijbelse
verklaring voor gebeurtenissen, die in veel opzichten overeenkomen met de lezing dat de mensheid
beïnvloedt en gemanipuleerd wordt door een buitenaardse macht. Veelal wordt het zelfs zo gesteld dat de
handelingen van de God van de Bijbel aan die van de 'vijand' (de reptilians) worden toegeschreven, en de
buitenaardse (duivelse / demonische) machten die volgens de Bijbel de ondergang van de mensheid op het
oog hebben juist als de 'goeden' worden voorgesteld.
Volgens het Web Bot -en overigens ook volgens het Timewave Zero schema, dat op exact dezelfde
omslagperiode 5-14 november uitkwam- zal dus binnen zeer korte tijd gaan blijken welke versie de juiste is:
die van de Bijbel, of die van de 'moderne' (deels New Age) lezing dat het christendom samen met de andere
religies door de 'reptilians' verzonnen zijn om ons onder de duim te houden.
Als het klopt weten we over een paar dagen of het Web Bot definitief de vuilnisbak in kan of niet. Overigens
zal het Web Bot project óók bij een correcte voorspelling van het omslagpunt zeer waarschijnlijk een tijd lang
moeten stoppen, juist vanwege het feit dat de gebeurtenissen zó heftig zijn dat ze voor niemand meer te
ontkennen zijn, en er volgens Cliff High daarom niet langer bruikbare gegevens van het internet te halen
zullen zijn - even los van het feit dat het internet net als onze andere communicatiesystemen door diverse
zonneuitbarstingen waarschijnlijk voor langere tijd het loodje zal leggen.
Doordat een 'wereldse' bron zoals het Web Bot in veel opzichten dezelfde gebeurtenissen omschrijft als die in
het Bijbelboek Openbaring te lezen zijn, zullen veel christenen zich gesterkt voelen in hun opvatting dat we op
de drempel staan van de laatste fase van de 'eindtijd' - een drempel die misschien nog maar een paar dagen
van ons verwijderd is. Tevens zullen velen hieruit de hoop putten dat de terugkomst van Jezus Christus
daarom inderdaad binnen enkele jaren een feit zal zijn.
Xander - Bron: Interview met Cliff High: Veritas Radio

Vrijmetselarij belastingvrij
do, 11/11/2010 - 01:31 — Ivo
De Orde van Vrijmetselaren hoeft voortaan geen belasting meer af te dragen
over ontvangen giften. Het genootschap staat sinds gisteren te boek als goed
doel. Staatssecretaris Weekers (Financiën) liet weten dat hij zijn
cassatieberoep bij de Hoge Raad heeft ingetrokken. Hiermee staakt de
bewindsman zijn jarenlange verzet. Met als gevolg dat het gezelschap definitief
het etiketje 'algemeen nut beogende instelling' krijgt opgeplakt. Het kan nu
aanspraak maken op allerlei fiscale voordeeltjes.
De orde is een 'religieus' gezelschap voor uitsluitend mannen, dat nadenkt over
belangrijke levensvragen. Het staat bekend als een elitaire club voor onder
anderen politici, schrijvers en cultuurfilosofen. Ons land telt ongeveer 6000
vrijmetselaars. De bijeenkomsten zijn veelal besloten.
Belastingexpert Monique Ligtenberg van Fiscaal Up to Date noemt het toekennen van de anbi-status
opmerkelijk. "Het gaat hier niet om een goed doel als het Rode Kruis of de Dierenbescherming. Het
genootschap maakt onderscheid tussen mannen en vrouwen en dient nou niet bepaald een algemeen
belang."
Bron: De Telegraaf
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'Raketlancering kwam van Noord-Korea / Iran; VS in staat van oorlog'
Andere geruchten: raket was waarschuwing van China
Volgens diverse commentatoren is de verklaring dat de plotselinge
lancering van een raket vlak voor de kust van Californië eigenlijk een
gewoon vliegtuig was een ronduit krankzinnige leugen. Het Pentagon
lijkt zich gezien het grote aantal plotselinge spoedvergaderingen in
ieder geval wild geschrokken. Sommigen denken dat het mogelijk een
ernstige Chinese 'waarschuwing' aan de VS was (1), maar anderen
zien maar één mogelijkheid: de raket was een gezamenlijke Noord
Koreaanse / Iraanse poging om de hele Westkust van de VS door
middel van een EMP-aanval uit te schakelen.
Doug Hagmann, oprichter van het Northeast Intelligence Network, schrijft dat we -net zoals met de moord op
John F. Kennedy en de aanslagen van 9/11- regelrecht door de Amerikaanse regering worden voorgelogen
over wat er is gebeurd. De meest belachelijke, zelfs beledigende verklaring is volgens hem die men nu aan
de wereld probeert wijs te maken, namelijk dat het een gewoon vliegtuig was dat alleen op een raket leek
omdat het onder een bepaalde hoek was gefilmd.
Hagmanns bronnen bij de inlichtingendiensten wisten hem echter te vertellen dat het leger enorm
geschrokken is van de plotselinge raketlancering. Dat het inderdaad een raket was is wel zeker en men weet
ook wie deze heeft afgevuurd, maar men probeert de identiteit van de dader(s) zorgvuldig geheim te houden.
Eén gerucht stelt dat de (grote) raket afkomstig was van een 'Chinees object' en was bedoeld als een directe
waarschuwing aan het adres van de Verenigde Staten. 'Als u net als ik gelooft dat er zich in deze door
internationale bankiers en de machtselite bestuurde wereld veel achter de schermen afspeelt, dan zult u
vanacht waarschijnlijk niet goed slapen... Maar ondertussen verzekert het 8-uur journaal de mensen dat er
niets aan de hand is... als een oproep om gewoon door te blijven winkelen, omdat alles 'onder controle' is.'
'VS in staat van oorlog'Ook volgens klokkenluider Steve Quayles is het grote onzin dat men aanvankelijk
niet wist wat de raket precies was en waar deze vandaan kwam. 'De VS heeft het beste
waarnemingssysteem ter wereld,' aldus Quayle. 'Alle raketten laten een 'vingerafdruk' na. Aan de hand van
de snelheid, gebruikte brandstof, lanceerpunten en uitgezonden signalen weet NORAD onmiddellijk waar we
mee te maken hebben. We hebben scanners die iedere centimeter van de baan van elke raket volgen.'
Daarnaast zouden zowel Rusland, China als Noord Korea en Iran continu vrijwel niet te ontdekken
onderzeeërs voor de kust van Amerika hebben gestationeerd.
Een luisteraar die de militaire radiofrequenties beluisterd mailde Quayle dat op het moment van de lancering
alle alarmbellen bij NORAD begonnen te rinkelen. 'Het leger nam het serieus,' schrijft de man, die gebaseerd
op zijn eigen tijd in het leger en 30 jaar vliegervaring als kapitein bij één van de grootse
luchtvaartmaatschappijen ter wereld van mening is dat de raket niet door een andere wereldmacht werd
gelanceerd, omdat dit soort SSBM onderzeeërs hiervoor niet zo dicht bij de kust hoeven komen en op een
veel veiligere afstand kunnen blijven om een raketaanval uit te voeren.
De tweede mogelijkheid, namelijk dat de raket 'per ongeluk' werd gelanceerd door een Amerikaanse
onderzeeër, is zeer onwaarschijnlijk, omdat voor zo'n lancering een hele procedure doorlopen moet worden.
De raketten in onderzeeërs staan nooit 'op scherp'. Ook een doelbewuste lancering lijkt niet waarschijnlijk,
omdat hiervoor eerst het luchtruim wordt vrijgemaakt en iedere instantie op de hoogte wordt gesteld, wat
beide niet is gebeurd.
De derde optie, een lancering van een 'private' of civiele onderneming lijkt eveneens verwaarloosbaar klein,
omdat zoiets eigenlijk alleen in James Bondfilms voorkomt. Blijft over het laatste scenario: een land of groep
landen die een raket afvuurden om deze hoog in de atmosfeer boven de Westkust tot ontploffing te brengen
en zo een Elektro Magnetische Puls (EMP) te veroorzaken, waardoor alle elektronische apparaten zouden
worden verwoest en een groot deel van de VS zou worden platgelegd. Quayle geeft als commentaar dat ook
hem dit het meest waarschijnlijk lijkt, en dat de landen die hiervoor verantwoordelijk zijn Noord Korea en Iran
moeten zijn.
Dat de aanval mislukte kan volgens de kapitein twee oorzaken hebben: ten eerste kan er iets mis zijn gegaan
met de raket; ten tweede zou de VS over hoogwaardige technologische tegenmaatregelen -mogelijk
gestationeerd in de ruimte- beschikken, die de raket vóór ontploffing onklaar hebben weten te maken. Ook
Quayle denkt dat de raket inderdaad tijdig onderschept is, waarschijnlijk door een onderdeel van het
Amerikaanse leger dat niet onder het commando van NORAD of het Pentagon staat.
Quayle constateert dat de VS zich nu zowel intern als extern in staat van oorlog bevindt. 'We zijn op het
breekpunt beland en binnenkort op het moment vanwaar er geen weg meer terug is. Ons plunderen van de
planeet met papieren dollars komt ons zoals nooit tevoren duur te staan en zal niets van ons overlaten.' (2)
Xander
(1) Canada Free Press ; (2) Steve Quayle
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Kabinet werkt aan actieplan cyber-security
Vandaag,13:44 door Redactie
Het kabinet werkt aan een actieplan cyber-security, dat de bescherming van digitale systemen beschrijft. Dat
liet minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie tijdens het Veiligheidscongres 2010 weten. Volgens de
bewindsman kunnen we zonder ICT-voorzieningen niets meer. "Zo kwetsbaar en zo afhankelijk zijn we
inmiddels allemaal geworden."
Om systemen tegen aanvallen te beschermen moeten overheden en bedrijfsleven nog nauwer samenwerken.
"Dit vereist een fors hogere prioriteit, zowel civiel als militair, publiek en privaat, nationaal als internationaal.
Het kabinet komt in maart met een actieplan."
Het huidige kabinet zet volgens Opstelten in op de aanpak van fraude en witwassen, skimmen, cybercrime,
milieucriminaliteit en het overheidsbreed afnemen van crimineel vermogen. "We willen gewoon al die
miljoenen euro’s terug die criminelen zich hebben toegeëigend! Daarnaast gaan we stimuleren dat
slachtoffers financiële compensatie voor de geleden schade krijgen."
Security.nl

Amerikaans leger pompt 700 miljoen euro in ‘spionageballonnen
’Bron: (c) www.gva.be
Het Amerikaanse ministerie van Defensie maakt zowaar 700 miljoen euro
vrij voor de aankoop van gloednieuwe spionageballonnen.
De bedrijven Northrop Grumman en Lockheed Martin slepen de
bestellingen in de wacht.
Northrop vangt 363 miljoen euro voor het bouwen van drie tuigen van
zeven verdiepingen hoog. Elke ballon is zo lang als een voetbalveld en zou
drie weken in de lucht kunnen blijven. Lockheed Martin mag een ballon maken met vijftien etages.
Het nieuwe wapen zal net als de drones, de onbemande spionagevliegtuigjes, ingezet kunnen worden in
conflictgebieden zoals Afghanistan.
Dankzij de aanwezigheid van hoogtechnologische apparatuur aan boord kunnen er vanuit de ballon
stilstaande en bewegende beelden gemaakt worden. Die worden rechtstreeks verstuurd naar een basis in de
buurt.

Geheim rapport: CIA maakte een veilige haven in de VS voor Nazi’s
Published by Henk (Beheerder)
Ministerie van Justitie wijst op deelname aan een project door een
agentschap met nazi-emigranten na de Tweede Wereldoorlog
ondanks het feit dat zij bewust waren van hun verleden.
Onder hen toegekende vermelding: Arthur L. Rudolph, de vader van
Saturnus V-raket. De CIA creëerde een “veilige haven” in de VS
voor nazi’s en hun collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog voor
spionage doeleinden, de New York Times onthulde dit zondag,
onder verwijzing naar een 600-pagina’s tellend rapport “die het
ministerie van Justitie heeft geprobeerd geheim houden voor vier
jaar lang. Volgens de Amerikaanse rapporten, is het een verslag van de meest vernietigende onthullingen
over de betrokkenheid van de CIA met nazi-emigranten. “Wetenschappers en vorige regerings verslagen
hebben erkend dat de CIA gebruik maakte van nazi’s voor de naoorlogse intelligentie doeleinden. Maar dit
rapport gaat verder in het documenteren van het niveau van de Amerikaanse medeplichtigheid en bedrog bij
dergelijke operaties.
Lees meer : ynetnews.com (engels)
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VN maakt zich weer belachelijk: Saudi Arabië gekozen als lid Vrouwenraad
Mensenrechten organisaties boos; wel opluchting dat Iran niet werd gekozen
Vrouwen worden in vrijwel alle islamitische landen zwaar gediscrimineerd en
onderdrukt, maar de macht van de olie(dollar) zorgt dat het Westen zwijgt.
De VN heeft zich weer eens onsterfelijk belachelijk en totaal ongeloofwaardig
gemaakt: het streng islamitische Saudi Arabië, waar vrouwen als in bijna geen
enkel ander land ter wereld zwaar worden gediscrimineerd en onderdrukt, is
gekozen als één van de 10 leden van de nieuw opgerichte VN- Vrouwen
Commissie. Diverse mensenrechten organisaties waren daarom niet blij met de
verkiezing van een land waar vrouwen niet eens auto mogen rijden. Maar ook hier geldt weer dat de hele
wereld als vanzelf buigt voor de macht van Arabische / islamitische olie.
Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur Susan Rice moeten we echter toch blij zijn, want onder druk van
de VS is het gelukt om Iran -notabene ook kandidaat!- uit de Raad, die zich gaat inzetten voor gelijke rechten
voor vrouwen, te houden. Ook mensenrechten organisaties protesteerden van tevoren fel tegen het eventuele
lidmaatschap van Iran. Philippe Bolopion, directeur VN-zaken bij Human Rights Watch, was erg opgelucht dat
de Iraniërs niet werden gekozen, 'niet alleen vanwege hun trieste reputatie op het gebied van
vrouwenrechten, maar ook omdat ze actief de basisprincipes waarop de VN Vrouwen Commissie werd
opgericht hebben geprobeerd te ondermijnen, inclusief het keihard aanpakken van vrouwenrechten
activisten.' 'Het is moreel pervers om een land, waar slachtoffers van verkrachting zweepslagen krijgen en
waar vrouwen op elk gebied systematisch worden onderworpen, te belonen met de macht om de
bescherming van vrouwen op deze wereld negatief te beïnvloeden,' bekritiseerde Hillel Neuer, uitvoerend
directeur van het in Genève gesitueerde UN Watch het lidmaatschap van Saudi Arabië. Human Rights Watch
directeur Bolopoin concludeerde daarom dat Saudi Arabië zich 'een plaats in de raad heeft gekocht', en sprak
de hoop uit dat er meer druk op de Saudi's zal komen om de slechte positie van vrouwen in de belangrijkste
moslimstaat te verbeteren. Naast Saudi Arabië werden nog twee andere landen gekozen waar de
mensenrechten organisaties grote bezwaren tegen hebben: Libië en Congo. In Moammars Gadhafi's Libië
worden vrouwen voor onbepaalde tijd in 'rehabilitatie' centra opgesloten als ze worden verdacht van het
overtreden van de islamitische gedragsregels. In Congo worden massale verkrachtingen dagelijks als een
oorlogswapen gebruikt. Toch werden beide landen zonder tegenstand tot de Vrouwen Commissie gekozen.'Ik
zal niet ontkennen dat er diverse landen tot de Commissie werden gekozen die niet bepaald een
sterrenreputatie hebben op het gebied van vrouwen- en mensenrechten,' gaf VS-ambassadeur Rice toe. De
belangrijkste doelstelling van de Amerikanen en de mensenrechten organisaties werd echter gehaald,
namelijk het weren van Iran uit de nieuwe Commissie, die een samenvoeging is van vier andere VNcommissies op het gebied van vrouwenzaken. Naast Saudi Arabië, Libië en Congo werden onder andere de
VS, Groot Brittannië, Spanje, Noorwegen en Mexico tot de Commissie gekozen. (1)
Ondanks het feit dat de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad bestaan uit niet-islamitische landen,
wordt het VN-beleid al vele jaren de facto bepaald door het machtsblok van 57 moslimlanden. Het gevolg
hiervan is dat grove discrimatie, racisme en onderdrukking in zowel de islamitische wereld als in andere
dictaturen stelselmatig worden genegeerd, en 80% van alle resoluties enkel gericht is tegen de Joodse staat
Israël, het land waar Arabieren -en zeker vrouwen- veel meer rechten en vrijheden hebben dan in hun
thuislanden.
Xander - (1) Jerusalem Post

De G20 en de Ierse crisis
Geplaatst op: donderdag 11 november 2010 door: Emmeke Smit
Terwijl de 20 belangrijkste mensen ter wereld bijeen zijn op weg
naar een nietszeggende verklaring waarachter hun
meningsverschillen verborgen worden gehouden gaat in het echte
leven de crisis gewoon door.
Volgens de Duitse financiële krant Handelsblatt is tot de bail out
van Ierland geregeld en is het wachten slechts op het goede
moment om dat bekend te maken. Het weekeinde is daar heel
geschikt voor. En alsof Ierland niet genoeg is, zijn door de Ierse
problemen ook Spanje en Portugal weer geïnfecteerd.
En dan is er nog de groeiende vrees dat Amerikaanse banken meer last gaan krijgen van niet-betalende
huizenbezitters dan is ingecalculeerd. Genoeg dus voor een echt gesprek in Seoel. Maar dat zal er niet zijn.
Het is al mooi als het geen openlijke ruzie wordt.
Bronnen: Reuters, Wall Street Journal
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De grootste financiële fraude in de geschiedenis..!Door GuidoJ. november 9, 2010
Spreken we in de VS over honderdduizenden fraude-hypotheken? Het lijkt erop dat het deksel van de
overheidsdoofpot komt. Een Bush-overheid die de roofbanken beschermde, en daarmee aan de basis stond
van een financiële put-zonder-bodem..
Laten we vooraan beginnen. Want wanneer je een huis koopt, dan is dat iets wat je niet zomaar doet en wat
ook zomaar kan geschieden. Er dienen allerlei officiële zaken geregeld te worden in verband met de
overdracht van het onroerend goed. De notaris komt eraan te pas voor de koopakte, maar ook de
woonvergunning, kadasterwijziging etc. zijn van belang.Maar vooral ook het financiële traject is een stevig
proces. Een hypotheekakte, die het onderpand voor de lening contractueel regelt tussen koper en verkoper,
speelt een sleutelrol. Ook daar horen allerlei officiële instanties hun bijdrage aan te leveren. Maar wat blijkt?
Dit systeem is in de VS volledig ondermijnd.. Lees verder.
X
De grootste financiële fraude in de geschiedenis..
Wat komt er nog boven water..?
x
vertaling Guido Jonkers © wanttoknow.nl/.be
x
Zo is het officiële onroerend-goed-proces óók in de Verenigde Staten geregeld. In de VS staat echter, aan de
basis van de financiële crisis, de handel in gewone huis-tuin-en-keuken-hypotheken, die als pakketten
werden verkocht en doorverkocht. En nog eens doorverkocht.. Door de grote financiële roofbanken in de VS
aan andere banken (en zelfs landen als Griekenland!) in de wereld. Hoe is dit verhaal in elkaar gezet, wat is
het onderliggende moeras dan?
Financiële producten, die uit pakketten van wel 100.000 hypotheken bestonden, werden op deze wijze als
pakketproduct verhandeld. Zónder dat iemand nog überhaupt wist wat de inhoud van deze hypotheken was..
En dáár ligt nou net de sleutel voor de financiële crisis..!!
Hoofdofficier van Justitie Eliot Spitzer, die de hypotheekmalversaties in New York
onderzocht, werd geraffineerd van het toneel verwijderd, door 'krachten achter de
schermen'.
Het was de regering van George Bush, die letterlijk ‘koste-wat-het-kost’, de
hypotheekmarkt liet exploderen, teneinde een vals economisch perspectief te schetsen. En
mensen die in de weg stonden, zoals hoofd-officier Eliot Spitzer (zie ons artikel van maart
2009 HIER) in New York, werden uit de weg geruimd, zoals Spitzer aan de schandpaal
werd genageld.
Het registreren van de hypotheekakte is een essentieel onderdeel van de overdracht van
onroerend goed. Dit gebeurt in de VS in het gemeentehuis en is daarmee ‘officieel’. Natuurlijk is dit proces
noodzakelijk omdat anders onroerend goed door boeven kan worden gebruikt als een doorschuif-wit-wasproduct.
Maar raad eens..?!
Onroerend-goed-documenten die een waarde van honderden miljarden dollars vertegenwoordigen, zijn
gedurende de Bush-regeringsperiode geproduceerd uit niets anders dan gebakken lucht.. Ongeacht of deze
documenten legitiem zijn gemaakt, het gaat erom dat ze VOLLEDIG ILLEGAAL EN VERZONNEN ZIJN.
Maar het bizarre is, dat deze documenten daarom per definitie dan ook NIET GELDIG zijn..! Ze zijn, zoals dat
juridisch heet ‘nietig’. Ze bestaan NIET..
We gebruiken hier even flink wat hoofdletters om de situatie duidelijk te benadrukken. Want wat hier
plaatsvond is dus nog lang niet opgelost..!!
De grootsheid van deze georganiseerde fraude, die vanaf de top naar de werkvloer is georkestreerde, vond
plaats op een schaalgrootte die nauwelijks door het menselijk brein te bevatten is..! Want normaal krijgt daar
een ambtenaar op een van de gemeentehuizen te maken met een normaal aantal van zo’n 5 of 6
hypotheekzaken PER DAG.
Maar op deze Engelstalige-video kun je zien, dat deze man een verklaring aflegt, waarbij hij het aantal van
naar schatting 5000 AKTES PER DAG diende te verzorgen..!!! En dat niet alléén, deze man was geïnstrueerd
door zijn superieuren, om zich voor te doen als een geautoriseerde agent, onderdirecteur zelfs, van méér dan
20 banken..!
Florida Foreclosures
Maar wat gebeurt er? Door de massale onteigeningen van woningen in de VS, komen veel burgers in
opstand. Ze zijn hun woning kwijt, of hangen aan onbetaalbare hypotheken, juist door de financiële crisis..
Het juridisch advieskantoor Forest Law Firm in Florida behandelt veel zaken van deze burgers en staat op het
punt deze affaire wereldkundig te maken. Onderdeel hiervan zijn het tapen van verklaringen van oudbankwerknemers. De zg. robo-signers.. (Robot contract-ondertekenaars!)
Het werk van de zielepieterige werknemer op de onderstaande video, werd ook nog eens uitgevoerd door
honderden andere (mogelijk zelfs duizenden!!) mensen, die dag-in-dag-uit miljoenen frauduleuze documenten
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hebben opgesteld, om de pijplijn te vullen, die Wall Street nodig had, om haar volledig waardeloze financiële
pakketten samen te stellen..! Deze werden door de roofbanken (ook weer frauduleus!!) voorzien van het
kenmerk ‘AAA’, wat staat voor een financieel product van de HOOGSTE BETROUWBAARHEID, en
doorverkocht aan investeringsbedrijven, banken, pensioenfondsen, lokale overheden etc. over de héle
wereld..
Dit is waar het allemaal op neer komt:
1. Honderden miljarden dollars aan hypotheken zijn niet gedekt door ENIG onderpand..
2. De schuldsaneringen van de roofbanken, zoals we die eind vorig jaar gezien hebben, zijn een wanhopige
poging geweest om dit gruwelijk-gapende financiële zwarte gat te dichten. Zodat niet de hele financiële
wereld in dit gat zou verdwijnen! Maar raad eens wie opdraait voor deze pure fraude? Wij als burgers
natuurlijk, in de vorm van hogere belastingen, lagere pensioenen, minder overheidsdienstenservice en een
toenemende overheidsdruk op de private huishoudens..
In deze video de ‘grijze muis’ die als één van de vele werknemers, dus de valse papieren voor ‘officieelverklaring’ van hypotheekleningen indiende bij diverse lokale overheden. Let wel: dit is een verhoor van 4
November jl. Dit grijze muisje gaat binnenkort nog ongetwijfeld een staartje krijgen. Even officieel:
Video verklaring van de vermeende ‘robot-opsteller’ Bryan Bly opgenomen door officier van justitie
Christopher Forrest van het ‘Forrest Law Firm’ in Pinellas County, Florida op 4 oktober 2010. (Zie hier
de website)
Voor de verklaring van nóg een van de andere ‘robo-signers’, Chrystal Moore, kijk je HIER op YouTube.
http://www.wanttoknow.nl/overige/de-grootste-financiele-fraude-in-de-geschiedenis/
Aanbevolen artikelen:
1. Deel 1: Hoe je het grootste geheim uit de moderne geschiedenis bewaart
2. Deel 2: Hoe je het grootste geheim uit de moderne geschiedenis bewaart
3. De financiële oplichting eenvoudig uitgelegd..
4. ‘Deze financiële crisis is ‘gemaakt’ om de één-wereldregering te realiseren’. Illuminati-insider klapt uit
de school!
5. WHO schendt eigen regels en is schuldig aan financiële belangenverstrengeling!

Enorme energieuitbarstingen in centrum van melkweg
Geplaatst op: vrijdag 12 november 2010 door: Maarten Muns
Er is iets gigantisch groots en gewelddadigs aan de hand in het
centrum van ons eigen melkwegstelsel. Astronomen hebben geen
flauw idee wat het is. Een groep wetenschappers die met data van
NASA's Fermi gammastraling-telescoop aan het werk zijn,
ontdekten twee enorme energiebollen die uit het centrum van de
melkweg schieten. Volgens de wetenschappers schieten de bollen
wel 25.000 lichtjaar ver de ruimte in.
De energiebollen bestaan uit gamma en rontgenstraling, beide in
grote hoeveelheden zeer gevaarlijk. Waar ze vandaan
komen is vooralsnog een raadsel. Een mogelijkheid is
dat de energie ontstaat bij een geboortegolf van nieuwe
sterren. De straling kan ook afkomstig zijn uit het
superzware zwarte gat dat zich in het centrum van ons
melkwegstelsel bevindt. Astronomen dachten veel over
ons sterrenstelsel te weten, maar bij deze nieuwe
ontdekking konden velen van hen alleen maar kreten als
'wow' uitbrengen. De wetenschappers dachten eerder
dat de gewelddadige uitbarstingen van energie
afkomstig waren van botsende donkere materie, dat zich
in grote hoeveelheden in het centrum van de melkweg zou moeten bevinden. Donkere materie is het
waarschijnlijk niet, weten ze nu. Gezien de scherpe begrenzingen van de energiebollen lijkt het op een
betrekkelijk recent verschijnsel. Donkere materie bevind zich echter al miljarden jaren in de melkweg. Wat het
dan wel is? 'Uhmm... heel groot,' aldus een Amerikaanse astronoom.
Bron: The New York Times
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11:11
Door GuidoJ.

november 7, 2010

De magie van de ‘Elf’.. of de magie van de 11..! Het blijkt keer op keer dat ‘bijzondere’ getallen een bepaalde
magisch-realistische situatie lijken te vertegenwoordigen. Alsof we daarbij ineens in een ‘andere wereld’ zijn
beland, daar even een glimp van te zien krijgen, juist bij het zien ook van deze getallencombinaties. Op een
wekker, op onze computer, op de klok-met-wijzers, die ook een speciale rol hierin vervult.. Maar ook op de
kilometerteller en de stationsklok, vervult de getallencombinatie zijn rol. En de ’11′ vervult hierin een speciale
rol.
Het artikel hieronder plaatsten we vorig jaar in Mei, maar het heeft nog niets verloren van zijn kracht. Zeker
niet in de 11e maand, met de elfde-van-de-elfde op de stoep.. En zeker niet met 2011 zo dicht nabij. Steve
Pavlina, de auteur van het onderstaande artikel, kan niets anders doen, dan jou deelgenoot maken van ZIJN
beleving.
Het andere stuk over magische getallencombinaties, dat hier op WantToKnow staat, wordt overigens ook nog
steeds veel gelezen. En het bijzondere was dat we in 2009 zo’n beetje tegelijkertijd op het spoor kwamen van
het onderstaande Engelse artikel 11:11..Ná het lezen was mijn conclusie duidelijk: ‘In het Nederlands op
WantToKnow als ondersteuning van het 1e artikel’; de vertaling was klaar, natuurlijk precies om 11:11 uur…
Ik wens ook jou veel plezier met de mogelijke herkenning. Luister in ieder geval tijdens het lezen goed naar
de scheurtjes in jouw ‘realiteit’…
x
11:11
Steve Pavlina © februari 2009 © vertaling Guido Jonkers WantToKnow.nl/.be
x11:11 Is een onderwerp dat al jaren op mijn lijstje staat van stukken die ik nog wil schrijven. Veel mensen
hebben me gevraagd om hier nou eens wat over te schrijven. Maar pas onlangs voelde ik dat de timing voor
‘n artikel over 11:11 goed was.
11:11 Wordt als onderwerp vooral in de privésfeer besproken, tussen mensen die
er al vertrouwd mee zijn. Ik ben nog niet veel stukken online tegengekomen over
dit onderwerp, althans nog niet van die kwaliteit, diepte en duidelijkheid die voor mij
als ‘waar’ voelen. Een paar mensen, onder wie Uri Geller, hebben dit onderwerp
behandeld, maar de meeste stukken die je erover op internet vindt, zijn een beetje obscuur.
Sinds jaren heb ik op mijn website de combinatie 11:11 in een hoekje rechtsonder mijn website staan. Het
was een knipoog naar mensen, die inmiddels al weten wat het betekent, maar ik vermoed dat de meeste
bezoekers het niet in de gaten hebben gehad. En wanneer ik e-mails kreeg van mensen, die me vroegen wat
de betekenis ervan was, antwoordde ik ze meestal, dat áls ze dat zelf niet wisten, ze het simpel konden
negeren. En voor degenen die wél weten wat het betekent, dient de nummer-combinatie als een herkenning
en kan het aan de basis staan van interessante gebeurtenissen.
Wat is eigenlijk 11:11?
Er zijn vele niveau’s om 11:11 uit te leggen, maar laat ik starten op het meest basale, fysieke niveau dat we
kunnen waarnemen en vandaar verder omhoog gaan. Alleen al deze opmerking vergt natuurlijk een uitleg.
11 Is vanzelfsprekend een cijfer en 11:11 de tijd die je op een klok ziet. Een vrij klein percentage van de
mensen begint 11:11 méér te zien, evenals het cijfer 11, dan puur aan kansberekening toe te schrijven is. En
steeds vaker lijkt het dan, wanneer je het opmerkt, alsof je het middelpunt bent van een of andere idiote
samenzwering.. Als je de film ‘Het getal 23′ hebt gezien van Jim Carey, snap je dat er eenzelfde concept
achter deze film zit, hoewel deze film ver af staat van de daadwerkelijke ervaring. In het begin zou je
inderdaad het idee kunnen krijgen dat je een beetje doordraait, maar uiteindelijk gaat dat over en wordt je
‘geleid’ naar enige fascinerende inzichten in wat wij ‘realiteit’ noemen.
Numerologisch gesproken, kun je ongeacht elk nummer of cijferreeks, die in je leven verschijnt optellen.
Wanneer je dan uitkomt op een cijfer dat groter is dan 11, blijf dan doortellen, totdat je eindigt op een getal
dat gelijk is, of niet groter dan 11.
Een paar voorbeelden van hoe ik op het spoor kwam van al die 11-en?
Allereerst mijn postcode, die is 89138. Dat wordt dan 8 + 9 + 1 + 3 + 8 = 29, en 2 + 9 = 11.
Mijn vorige postcode was 89129 en dat is 8 + 9 + 1 + 2 + 9 = 29, en 2 + 9 = 11.
Mijn telefoonnummer is 991-1252, resulterend in 9 + 9 + 1 + 1 + 2 + 5 + 2 = 29, en 2 + 9 = 11.
En wanneer ik het kengetal van mijn telefoonnummer meeneem, is dat 702 991 1252. En deze cijfers
opgeteld geven 38 en 3 + 8 = 11.
Het fascinerende aan 11:11 is dat het zich vooruit en achteruit in iemands leven lijkt te verplaatsen. Dus
wanneer jij te maken krijgt met deze 11-en in je leven, zul je merken dat ze dwars door je verleden , alswel
door het heden als door de toekomst lopen. Toen ik voor het eerst met deze gedachte in aanraking kwam,
dacht ik dat ik gek werd, doordat ik erachter kwam dat mijn hele leven besmet was met deze verborgen 11en…
Ik werd me bewust van dit fenomeen begin 1994 en juist daarvoor had ik mijn vriendin Erin ontmoet. Ik
ontdekte overal verborgen 11-en. Ik woonde in appartement 119 en mijn eerste computerspelletje werd toen
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in de winkel verkocht en had een barcode die opgeteld 29 te zien gaf. Ik had toen 92 Cd’s en mijn favoriete
rockgroep had 11 albums gemaakt. De vorige 4 telefoonnummers die ik had eindigden ook op 11. Het model
van mijn horloge had serienummer 5600 en mijn televisie had modelnummer 2729. De harddisk van mijn
computer had een capaciteit van 245 Mb maar als ik een programma gebruikte om software te comprimeren,
kwam ik uit op een capaciteit van 380 Mb…
En daarbovenop komt ook nog eens de tijd, die verontrustend vaak 11:11 aangeeft! Ik merk dat ik soms
plotseling klokkijk en dan dit tijdstip precies op mijn netvlies krijg, vaak een paar dagen achter elkaar. Maar er
gaan ook dagen achter elkaar voorbij, zónder dat ik 11:11 ook maar op een klok voorbij zag komen. Het
bijzondere is wel dat ik zojuist, tijdens het schrijven van dit stuk, naar de keuken ging om een snack te
pakken, en daar stond de klok van de magnetron op 11:1.. Mijn dochter Emily is feitelijk geboren op 11:11 in
de avond. En dat lijkt toch een feit dat vrij moeilijk te negeren is.
Het ‘virus’ dat via de achterdeur binnenkomt …Nu zal een gezonde scepticus vragen om op dit punt even
te stoppen om te vertellen dat dit fenomeen heel simpel het resultaat is van zelf-suggestie. Heel simpelweg
dus, komt dat erop neer, dat je jezelf in je hoofd hebt gezet dat je meer 11-en ziet, en je onbewuste attentiesysteem zoekt deze combinatie of het cijfer in je omgeving en brengt deze naar je bewuste niveau. Er is dus
een hogere gewaarwording van 11-en omdat je simpelweg de bestaande 11-en méér ziet. Je kunt zelfs
sommige van deze 11-en onbewust creëren, en je zou zelfs onbewust een juiste cijfercombinatie uit kunnen
kiezen om deze vervolgens aan de 11-telling te onderwerpen.
Deze logische verklaringen zijn helemaal OK. Ze zijn keurig, leuk en ordelijk. Natuurlijk kun je claimen dat ik
onbewust meer 11-en zag, omdat dat hetgene was dat ik verwachtte te gaan zien. Ik ga niet argumenteren
over deze verklaring, omdat het in feite niet uitmaakt. Ik ga zelfs verder dan deze verklaring, het is namelijk
precies hoe ‘realiteit’ plaatsvindt, wanneer je een scepticus bent…
De logische verklaringen zijn helemaal OK, keurig, leuk en ordelijk. Je kunt claimen dat ik onbewust meer 11en zag, omdat dat hetgene was dat ik verwachtte te gaan zien. Ik ga niet argumenteren over deze verklaring,
omdat het in feite niets uitmaakt.
Ik ga zelfs verder dan deze verklaring, het is namelijk precies hoe ‘realiteit’ plaatsvindt, wanneer je een
scepticus bent…
Weet je.., het is een onderdeel van de natuur, dat alles wat je gelooft automatisch wordt geprojecteerd in je
geloofsysteem. Dus wanneer je een keiharde scepticus bent, dan is het 11:11 fenomeen nog steeds perfect
passend in je huidige geloofssysteem. Het kan dit systeem geen geweld aandoen, omdat dat nou juist het
kosmische principe van de vrije wil aantast. Het universum kan jou niets tonen, waarvan jij aanvankelijk hebt
gekozen om het uit je systeem te bannen.
Sceptici hebben verklaringen te over voor de 11:11 ervaringen, en vanuit hún perspectief lijken al deze
verklaringen juist. En dat zijn ze dus ook, vanuit hun referentiekader. Want een andere verklaring is er
namelijk niet, volgens hen..!
En dat is nou precies een van de redenen, waarom het 11:11 fenomeen zo’n interessant fenomeen is. Juist
doordat het plaatsvindt in de dimensie van niet-waarschijnlijkheid tot onmogelijk (zoals waargenomen vanuit
een objectief standpunt), is het mogelijk dat dit fenomeen door de filters sijpelt, die ‘normaal’ gesproken
voorkomen dat het fenomeen überhaupt de realiteit bereikt.
Er zijn veel fenomenen die door een objectief geloofssysteem worden geblokkeerd. Dit betekent dat er
gebeurtenissen plaatsvinden in tijd en ruimte, die door personen met een objectief geloofssysteem nooit,
maar dan ook nooit, kunnen worden waargenomen, omdat hun geloofssysteem deze gebeurtenissen voor
100% uitblokt. Maar door zijn hoge waarschijnlijkheid, is het 11:11 fenomeen tóch in staat om door onze
filtersystemen heen te komen. Waarom? Omdat het eenvoudigweg niet mogelijk is het toe te wijzen aan
geluk, kansberekening, toeval of het resultaat van auto-suggestie of hypnose.
11:11 piano meditaties (klik op afbeelding)
Daarom is het 11:11 fenomeen ook zo’n slimme poort. Het is namelijk dé manier van de ‘realiteit’ om een
gedachtevirus te plaatsen, via een achterdeurtje, in een objectief geloofssysteem! En
wanneer dit virus eenmaal wortel heeft geschoten, begint het je objectieve
geloofssystemen te ontmantelen. Om deze systemen vervolgens geleidelijk te vervangen
door meer accurate modellen van de ‘realiteit’. Het doel van 11:11 is positief, hoewel dit
er misschien niet op lijkt, wanneer het je in eerste instantie te pakken heeft. Haar doel is
het om jouw geloofsysteem uiteindelijk te ondermijnen, het systeem van de fysiek
gegronde, objectieve wijze van je kijk op de ‘werkelijkheid’.
Jij mag je best doen om op wat voor manier dan ook te verklaren waarom deze 11-en op
je pad komen. Maar zodra je geïnfecteerd bent, is het een kwestie van tijd, voordat je oude geloofssysteem
begint te kraken in al hun voegen. Week na week en maand na maand, zullen de 11-en naar je toekomen. Je
blijft de 11:11 op de klokken zien en het lijkt alsof je gestalked wordt door het cijfer 11 en het is alsof je deze
stalker niet van je af kunt slaan.. Je logische systeem is niet in staat de verschijningen van dit fenomeen te
stoppen.
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Geef jezelf gewoon een paar maanden, misschien wel een paar jaar, maar uiteindelijk bereik je een punt
waarop je het voor gezien houdt. Want wat doe je, als er 5 jaar voorbij zijn gegaan, en deze 11-en en 11:11
blijven maar tevoorschijn komen, alsof ze van plan zijn om een record te willen breken? Blijf je dan hangen
aan de logische redenering waarom deze verschijningen zouden kunnen plaatsvinden, binnen jouw
objectieve universum, dat anders altijd zo keurig opgeruimd is?
En naar mate je vaker deze 11-en tracht te ontwijken, des te sterker komen ze op je pad; ze eisen praktisch
je aandacht… De 11-en zijn als een soort vervelende geest die zijn aanwezig blijft bekendmaken. En
wanneer je deze geest de rug toekeert, zal hij alleen maar meer volhardend worden om je aandacht te
krijgen; je kunt zijn aanwezigheid ontkennen en je kunt proberen zijn aanwezigheid weg te redeneren. Je kunt
jezelf zelfs wijsmaken dat het je verbeeldingskracht is waarmee je deze geest zelf creëert. Maar hoe je ook
tracht de verschijningen in een vakje te plaatsen, de geest houdt vol! Uiteindelijk zul je opgeven. Op een
gegeven moment zul je jezelf omdraaien en aan de geest vragen wat ie nou eigenlijk komt doen; waarom hij
je zo permanent lastig valt. En hoe sneller je dit doet, des te beter het voor je is.
De Blauwe pil versus de Rode pil…11:11 opereert als een korte stroomuitval in de realiteitsmatrix.
Wanneer je het verschijnen ervan via het reguliere activeringssysteem een plekje wilt geven, zal dit je in
eerste instantie wat soelaas geven, maar wanneer je er de tijd voor neemt, is dit antwoord uiteindelijk niet
bevredigend. En daarmee zijn er dan een paar opties, die voor je open staan.
Welke 'pil' kies je; jouw realiteit is een keuze.
Optie 1 is te concluderen dat je door een bepaalde vastberadenheid verslagen
bent en dat je geïnfecteerd bent met dit idiote mentale virus, dat je
werkelijkheid op een heel bijzondere wijze maar blijft filteren.
En optie 2 is dat je overweegt dat de ‘werkelijkheid’ niet functioneert zoals je
hem voorheen verwachtte, en dat misschien, heel misschien, deze 11-en
blijven opdoemen met een reden, met een bedoeling die je heel simpel nog
geen plek kunt geven.
Optie 1 is de Blauwe pil en Optie 2 de Rode. De meeste mensen doen hun best om de Blauwe pil te blijven
slikken en blijven zich hun hele leven afhankelijk maken van die Blauwe pil. Maar velen hebben de Rode pil
doorgeslikt en kijken wat hier van zal komen. Ik ben iemand die de Rode pil heeft geslikt en ik ga je nu een
kijkje achter de schermen geven, wat er dan gebeurt…
Een kijkje in de Matrix
Mijn eerste reactie op al die 11-en was als volgt: ‘De werkelijkheid kan niet zo in elkaar steken; het is
eenvoudigweg niet mogelijk.’ Maar toen vroeg ik mezelf af: ‘Maar wat als het nou wél mogelijk is..? Wat als
iets deze 11-en in mijn werkelijkheid creëert, op een manier die mijn aandacht opeist?’
Engelportaal door Jan Custers (klik op afbeelding voor link)
Het continue verschijnen van deze 11-en dient als een wake-up-call. Deze 11-en
maken het je onmogelijk om het leven van alledag te blijven leven zoals je dat
deed. Telkens wanneer je vermoed dat je het leven redelijk door hebt, zijn er de
11-en weer, die je eraan herinneren dat je ‘iets’ mist.. Om dan uiteindelijk tot de
conclusie te komen, dat jouw beeld van de realiteit feitelijk doorbroken moet
worden. Het word je duidelijk dat veel van je aannames van de manier waarop
de wetten van het universum werken, onjuist zijn. Je klampt je bijna letterlijk vast
aan een wereldbeeld dat in gruzelementen ligt, maar je hebt nog geen nieuw model waaraan je je kunt
vasthouden en dat het oude vervangt. Je grip op de werkelijkheid verliezen kan – op zijn zachts gezegd – een
frustrerende ervaring zijn. Maar de waarheid is dat je helemaal je grip op de realiteit niet aan het verliezen
bent, je laat slechts je onjuiste aannames los..! En dit heeft weer tot gevolg dat je je geest aan het openen
bent voor nieuwe mogelijkheden. Het zal al met al een tumultueuze tijd worden en je kunt je verward en
losgeslagen gaan voelen. Het beste wat je dan kunt doen, is je proberen te ontspannen en je laten
meevoeren door de stroom. Ik zou willen dat ik je kon beloven dat dit proces zich snel zal voltrekken, maar de
waarheid is dat het jaren kan duren. Een oorzaak van het probleem hierbij is, dat er andere krachten zijn, die
je proberen terug te trekken, zoals je oude conditioneringen. Ze proberen je regelmatig ervan te overtuigen
dat het oude model nog steeds een toevlucht biedt.
11:11 is een specifieke frequentie om je te doen ontwaken, maar er zijn vele anderen. Zoals bijvoorbeeld de
terugkerende cijferpatronen 111, 1234 of 444. Maar sommige wake-up-calls zijn ook weer niet-numerieke
gebeurtenissen en je zult deze gebeurtenissen ondergaan als een terugkerende stroomdip in de
realiteitsmatrix. En terwijl ze blijven optreden, kun je hier heel verschillend op gaan reageren; verrast, met
een glimlach of verblijvend in de stilte van herkenning. Uiteindelijk zul je de verschijnselen in dankbaarheid
leren observeren .
Jouw intentie om waar te nemen.
Wanneer je er klaar voor bent, is de volgende stap dat jij vraagt om de waarheid omtrent de ‘werkelijkheid’. Je
moet dit wel bewust doen, anders zal het je niet duidelijk worden. Zeg tegen jezelf: ‘Ik snap dat mijn oude
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model van de realiteit kapot is. Ik vraag dat mij datgene getoond wordt, dat ik gemist heb. Laat me een start
maken met het zien van de werkelijkheid zoals hij waarlijk is. Laat mijn aannames op een juiste manier het
werkelijke karakter van de realiteit weergeven.’
Geef hierbij vorm aan je intentie via je gedachten, maar zorg dat je deze ook voelt; je moet het écht willen. Je
moet werkelijk naar de waarheid verlangen om ‘de realiteit’ werkelijk te zien, zoals een drenkeling intens naar
zijn volgende ademhaling snakt; indien je niet werkelijk naar de waarheid verlangt, zal er niets veranderen in
je leven.
Het is een beslissing die je niet té lichtvaardig moet nemen; de waarheid omtrent de realiteit is volledig anders
als degene die je in onze maatschappij wordt aangeleerd. Het kan heel oncomfortabel zijn om de constructie
van je oude realiteit te zien afbreken, zélfs als je weet dat deze gammel was. De meeste mensen houden
alsnog vast aan het vertrouwde, dan dat ze hun levens binnenste-buiten moeten draaien, door zo’n immense
verschuiving van hun kijk op het leven.
Het is helaas ook een reis die je alleen moet maken; het is een beslissing die je neemt vanuit je eigen vrije wil
en niemand kan je verplichten deze reis te gaan maken. 11:11 kan de deur voor je forceren, maar het is aan
jou zelf om door deze deuropening te gaan.
Het lemniscaat: oneindige realiteit!
Het heeft geen zin om bewijzen te vragen wat er dan aan de andere kant van de
deuropening ligt. Het zoeken van bewijzen is namelijk op zich al een gekunstelde
manier om een objectief geloofssysteem in stand te houden. Het is een keuze die je
maakt vanuit je vrije wil en daarin kan geen bewijs worden verkregen, omdat dat je
keuze zou beïnvloeden.
Als je om bewijs vraagt, zal je telkens iets onduidelijks worden getoond. En zolang je
maar in de deuropening blijft staan, zul je geen bewijs krijgen van wat er achter de
deuropening ligt. Wanneer je bewijzen zouden worden aangereikt, zou dat je vrijheid van keuze aantasten, en
dat is een grote kosmische tegenstrijdigheid!
Deze kosmische wet zegt dat jouw realiteit in lijn moet blijven met jouw overtuigingen. Als je ervoor kiest om
aan je oude geloofsovertuigingen vast te houden, dan mag en zal je niets getoond worden dat deze
overtuigingen aantast.
Maar wanneer je echter je oude overtuigingen overboord wilt zetten en nieuwe aannames wilt omhelzen, dan
zal het bewijs dat je zo hard zocht, volledig zichtbaar zijn voor je. Wanneer je bewust vraagt om de realiteit
accuraat te mogen zien, dan zullen verbazingwekkende zaken zich aan je tonen, voorzichtig in het begin,
maar met een steeds heftig wordende aanwezigheid en kracht.
Synchroniciteiten
De eerste verandering die je zul gaan zien, is een golf van toeval/synchroniciteiten in je leven, meer dan ooit
tevoren. Hoogst onwaarschijnlijke toevalligheden zullen zich gaan voordoen in steeds toenemende mate. Dit
is een vriendelijke manier om je oude geloofsovertuigingen in een schuurtje te zetten. In plaats van het
onmiddellijk vernietigen van je oude realiteit, zal deze langzaamaan scheuren beginnen te vertonen. Dit
gebeurt doordat steeds vaker, haast onwaarschijnlijke, maar niet onmogelijke gebeurtenissen en
omstandigheden in je leven zullen gaan optreden.
Je bent het 11:11 portaal binnengegaan en veel van de toevalligheden zullen worden gerelateerd aan het
getal 11 of de 11:11 tijdsaanduiding, zeker in het begin. Op dit punt in je reis, kun je deze 11-en zien als
wegbewijzeringborden, die je moet volgen.
Wanneer je bijvoorbeeld opkijkt en 11:11 op de klok ziet, word je dan bewust van de gedachte die je op het
moment had dat je deze 11:11 zag. Deze 11:11 is een indicatie voor jou, dat jouw gedachten in lijn waren met
de waarheid. Wanneer je bijvoorbeeld op dat moment een idee had, waarover je aan het
denken was om het te realiseren, is dat idee het ook inderdaad waard om uitgevoerd te
worden..!
Jaworski: Synchroniciteit als leidraad in je leven (klik op het plaatje)
En wanneer je opkijkt en je ziet 11:10 op de klok, is dat een teken dat je een pas op
jezelf vooruit bent. De gedachte die je had, zou goed kunnen zijn, maar de timing voor
het uitvoeren ervan is niet juist; het zou te vroeg zijn om het idee uit te voeren.
Als je opkijkt en de tijdsaanduiding11:12 ziet, betekent dit dat je achterloopt op jouw flow
in de grote stroom. De gedachte die je had was goed, maar de timing is gewoon een
beetje laat. Andere energieën die aan jouw ideeën en gedachten verbonden zijn, zijn al in beweging. Zorg
dus dat je snel bent, anders ga je de boot missen…
Dit soort ‘toevalligheden’ zullen een krachtig sturingssysteem voor je zijn en ze zullen optreden als tweerichting verkeer tussen jou en de kosmos.
Maar je bent natuurlijk niet gebonden aan deze 3 tijden. Je kunt ongeacht welke structuur wensen, zolang
deze maar in lijn is met je huidige aannames. Wanneer deze nog steeds erg oppervlakkig zijn, is het opkijken
naar een jouw specifiek gekozen tijd een goed signaal. Het is een signaal dat in jouw geloofssysteem past en
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dat je keer op keer kunt gebruiken. Maar wanneer je bijvoorbeeld een teken van bevestiging verwacht in de
vorm van een mens die door de lucht vliegt, werkt dat niet, want dit soort signalen worden normalerwijze
door je geloofssysteem geblokkeerd.. Als jij een twee-richtings kanaal met de kosmische intelligentie wilt
openen, dan is het een prima start om te beginnen met toevalligheden die je ontdekt bij het klokkijken.
Beschouw het als het eerste stapje van een peuter die leert lopen. Uiteindelijk zul je er in slagen om een
breedband verbinding met het universum aan te leggen, maar nogmaals, simpele toevalligheden zijn een
uitstekende manier om te beginnen. Het kan zijn dat het zelfs enkele jaren duurt, vóórdat je zo gemakkelijk
voelt met deze materie, dat je op gemak een volgende stap wilt nemen. Toevalligheden zullen in het begin
volledig willekeurig en onvoorspelbaar op je pad komen, maar dan zul je in staat zijn ze te creëren met je
intenties. Wanneer je een sterke intentie hebt en deze ‘loslaat’, dan zal de reflectie van deze intentie zich in
eerste instantie aan je tonen als een ‘toevalligheden’. Volg dan dit pad, waarheen het ook moge leiden..!
In het begin zullen de toevalligheden die je tegenkomt volledig willekeurig en onvoorspelbaar op je pad
komen, maar uiteindelijk zul je in staat zijn ze te creëren met je intenties. Wanneer je een sterke intentie hebt
en deze ‘loslaat’, dan zal de reflectie van deze intentie zich in eerste instantie aan je tonen als een
‘toevalligheden’. Volg dan dit pad, waarheen het ook moge leiden..! Als je bijvoorbeeld je intentie hebt gezet
om een nieuwe hobby te vinden, zoals bijvoorbeeld spreken in het openbaar en later die dag vraagt een
vriend of vriendin je mee als gast naar een meeting waar hij of zij naar toe gaat en je ziet tegelijkertijd de klok
op 11:11 staan, zorg er dan in ieder geval voor dát je bij deze meeting aanwezig bent.
11:11 is een portal, een deuropening naar een nieuw niveau van bewust-Zijn. Een van de vele portalen. Het
is de inleiding naar een groter begrip van de ‘realiteit’. In plaats van door het leven te gaan als een
ongelukkig slachtoffer, toont 11:11 je hoe je kunt beginnen met het creëren van jouw eigen ‘realiteit’. En er
zijn ontelbare lessen die je onderweg kunt leren, veel meer dan ik hier zou kunnen opsommen in dit artikel, of
zelfs in een boek! Maar de stap nemen door de deuropening van 11:11 is een hoogst verbazingwekkende
stap voor je.
Laatste gedachten
Een van de redenen dat ik twijfelde of ik dit artikel zou schrijven, is dat het waarschijnlijk is dat het door veel
mensen gelezen zal worden. Alleen al door het lezen van dit artikel, zullen veel van de lezers beginnen te
experimenteren met het 11:11 fenomeen. Omdat dat écht een stevige gebeurtenis zal gaan worden, wilde ik
dit artikel niet eerder publiceren, dan op het moment waarop ik een duidelijke indicatie kreeg dat de timing
hiervoor juist was.
Aan het begin van dit jaar, 2009, begon ik te voelen dat het juiste moment om te schrijven over 11:11
dichterbij kwam, dus vroeg ik om een bevestiging van het Universum. Terwijl ik zat te mijmeren over hoe ik dit
artikel zou gaan schrijven, keek ik op en jawel hoor, daar stond 11:11 op de klok. Later die dag kreeg ik een
mail van iemand die me vroeg wat die 11:11 nou precies betekende in het hoekje van de homepage op mijn
website. Dit gebeurt me hoogstens zo’n 1x per maand. Toen viel me ook op dat iemand op een forum een
discussie op gang had gebracht met betrekking tot 11:11. En op diezelfde dag, kreeg ik zomaar ook een email toegestuurd van iemand die bij het 11:11 magazine betrokken is, een tijdschrift waarvan ik het bestaan
niet eens vermoedde. Zij waren geïnteresseerd om in hun tijdschrift een artikel van mijn hand te plaatsen.
Touché..!
Toen schreef ik het 11:11 artikel op mijn To Do-lijstje, met een vraagteken. Dit vraagteken had ik erachter
gezet, alsof ik wilde vragen: ‘Weet je het zeker? Is dit werkelijk de juiste tijd om een artikel over deze materie
te schrijven?’ Kort daarna ontving ik van de postbode een pakje met het tijdschrift 11:11 erin en op de cover
van dit tijdschrift stond in grote letters: ‘Zeg JA’ Ok, Ok, ik ben al bezig met het schrijven van dit artikel…
En wanneer jij nu ook overal 11-en en 11:11 begint te zien, dan ben je klaar voor een stevige rit. Voor mij
begon deze rit zo’n 15 jaar geleden al en het end is nog lang niet in zicht. Mijn verontschuldigingen vooraf,
wanneer ik je ‘realiteit’ heb laten scheuren. Als dat zo is, zul je me waarschijnlijk binnen 1 maand dood
wensen, binnen 1 jaar aan deze ideeën twijfelen en me over 10 jaar willen omhelzen. Ik hou het wel vol totdat
je me komt omhelzen!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Er is veel integere informatie te vinden op het internet over 11 en andere portaal-energetische nummers. Klik
eens op de plaatjes hierboven en je komt vanzelf in deze wereld terecht.. Vergeet niet dat we op 11
november dit jaar een 11:11:11 portaal hebben. 2009 is in zijn verschijning één grote deuropening naar een
meer ‘integere’ werkelijkheid. (GJ)
Link naar mooie uitleg over het meestergetal 11. HIER
Aanbevolen artikelen:
1. 2012: Carolyn Evers’ indringende boodschap..
2. Graancirkel toont de 4e-dimensie..
3. Graancirkel-meeting WantToKnow, 29 Augustus a.s.
4. Magical ‘Pleiaden’ Tattoo..
5. Informatie over 2012.
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Vrij Wapenbezit 2. (ingezonden)
Dit is een ingezonden bijdrage bedoeld ter discussie. Vrijspreker.nl
staat niet per se achter de meningen die erin verkondigd worden.
Meer wapens – minder geweld(vervolg van gisteren)
Toch zijn er veelgehoorde tegenwerpingen tegen het bezitten van wapens. Deze
berusten vaak op misverstanden en gebrekkige informatie die gevoed worden door
een sterke emotionele reactie op het onderwerp. Ik zal enkelen van deze
tegenwerpingen proberen te ontkrachten.
Het is gevaarlijk voor kinderen en er zullen veel ongelukken gebeuren.Ja, dat is waar, vuurwapens zijn
gevaarlijk, ze vragen dan ook om verantwoordelijkheid van de eigenaar. Toch zijn er in dit leven veel zaken
die gevaarlijk zijn voor kinderen: schoonmaakmiddelen, keukenapparatuur, een friteuse, in de auto rijden
zonder gordel, en dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het leven zit vol risico’s en gevaren en het beste dat
iemand kan doen is verantwoordelijk met situaties omgaan, zo ook met vuurwapenbezit. Dit is echter wel
degelijk het geval in samenlevingen waar er sprake is van vrij wapenbezit. Ongelukken zijn helaas nooit
volledig te voorkomen, maar dit is nog geen reden om bijvoorbeeld het bezit van messen en
schoonmaakmiddelen volledig te verbieden. Hetzelfde zou moeten gelden voor wapens.
Toch valt het aantal ongelukken mee. Uiteraard hoor je de tragische verhalen van kinderen die het wapen van
de ouders weten te vinden. Ondanks de tragiek van deze individuele gevallen blijft dit een procentueel zeer
laag aantal. Zo is het aantal fatale vuurwapen ongelukken in de VS slechts 0.5% van het totale aantal
jaarlijkse doden aan ongelukken. In 2007 waren er 613 fatale ongelukken met vuurwapens, waarvan 65 door
kinderen jonger dan 15 jaar. In een land met 70 tot 80 miljoen wapeneigenaren is dit, hoewel het uiteraard
tragisch is, zeker geen reden om wapenbezit in z’n geheel te verbieden.
We krijgen Amerikaanse toestanden!
Dat ligt eraan, waar in Amerika wordt er bedoeld?
Er bestaan veel misverstanden over Amerika en over de stand van zaken met wapenbezit in de VS. Er wordt
geschat dat van de 300 miljoen Amerikanen er 70 tot 80 miljoen een wapen bezitten en dat er ongeveer 250
miljoen vuurwapens in Amerika zijn. Toch zien we geen miljoenen schietpartijen. De FBI schat dat er jaarlijks
ongeveer 10,800 mensen omkomen door moord met een vuurwapen. Dit lijkt een enorm aantal mensen,
maar een verdere bestudering van het cijfer laat zien dat dit geenszins als een bewijs kan worden gezien dat
vrij wapenbezit hier schuldig aan is. Immers, er bestaat in de VS een groot onderscheid in vuurwapenbeleid.
In sommige staten zoals New Hampshire, Kentucky en Montana kan iemand een wapen open en bloot bij
zich dragen. In andere staten mag iemand een verborgen wapen bij zich hebben en in sommige staten, zoals
Illinois en Wisconsin zijn er strengere wetten en beperkingen. Veel staten laten echter ruimte voor steden en
dorpen om bepaalde eisen of beperkingen aan wapenbezit te stellen. Als hiermee rekening wordt gehouden
zien we een interessante verschuiving in het aantal doden. Deze blijken naar verhouding meer plaats te
vinden in die gebieden en steden waar er strenge beperkingen of zelfs verboden zijn op het bezitten van
vuurwapens.
De hoofdstad van Amerika, Washington DC, is een stad waar een van de meest strenge antiwapenbezit
wetten geld. In 1976 is een wet aangenomen die in feite het bezit van pistolen verbiedt. Toch had Washington
tot voor kort de dubieuze eer om zich de ‘moordhoofdstad’ van de VS te mogen noemen. Die titel is inmiddels
overgenomen door steden als Detroit, Chicago en New Orleans, maar ook hier gelden scherpe beperkingen.
Na Katrina werden er zelfs vuurwapens geconfisqueerd in New Orleans van burgers die deze legaal bezaten.
Het resultaat is dat dit enkele van de meest onveilige steden in de VS zijn met de hoogste moordcijfers.
Een ander cijfer dat interessant is, is het aantal vuurwapens in Amerika. Op dit moment zijn dat er ongeveer
250 miljoen, maar in 1991 waren dat er ongeveer 90 miljoen minder. Tegenstanders van vrij wapenbezit
claimen dat een toename in het aantal wapens tot een onveiligere en gewelddadigere samenleving leidt. Het
tegendeel is echter waar, ondanks de sterke toename in het aantal vuurwapens is gewelddadige criminaliteit
in de periode tussen 1991 en 2008 met 43% afgenomen. Wapenbezit is nog nooit zo wijdverspreid geweest
in de VS en criminaliteit is in 35 jaar niet zo laag geweest. In dezelfde periode zijn er verschillende federale
antiwapenbezit wetten verstreken en niet vervangen en heeft de Supreme Court van de VS in 2008 een
sterke pro-wapenbezit uitspraak gedaan in de zaak DC vs. Heller. Dit heeft echter niet geleid tot hogere
vuurwapencriminaliteit.
Landen als Amerika en Zwitserland zijn dunbevolkt. Het kan nooit goed werken in een dichtbevolkte
‘stadstaat’ als Nederland.
Gelukkig niet waar. Niet heel Amerika is dunbevolkt en er zijn legio voorbeelden van steden waarin er vrij
wapenbezit is zonder problemen. Kijk bijvoorbeeld naar de stad Arlington in de staat Virginia, een stad die
groter is dan steden als Arnhem, Nijmegen en Dordrecht. Wapenbezit is hier relatief vrij en wijdverbreid. In
2001 vielen hier 2.1 doden per 1000 inwoners door moord. Vergelijk dit bijvoorbeeld met Washington, DC. dat
een aantal moorden van 46.4 per 100.000 had in hetzelfde jaar met zeer strenge antiwapen wetten en
bedenk dat de steden een paar honderd meter uit elkaar liggen.
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Ook in Geneve in Zwitserland is het aantal moorden bijna onvoorstelbaar laag. Het punt is dat wapenbezit
ook in verstedelijkt gebied werkt en voor een veiligere samenleving zorgt. Dit zal zeker ook in Nederland het
geval zijn.
Maar dit betekent dat elke gek een wapen kan kopen en zomaar op iedereen kan gaan schieten, kijk
maar naar de schietpartijen op Amerikaanse scholen!
Helaas is dit niet enkel voorbehouden aan landen waar vrij wapenbezit is. Twee maanden geleden was er
een schietpartij op het Rio aan de Maas festival in Arnhem waarbij meerdere mensen gewond raakten.
Op 5 september was er plotseling een schietpartij tijdens een groot feest in Zoetermeer waarbij een 22 jarige
om het leven kwam.
Of kijk naar onze buurlanden. Begin juni was er een gek in Engeland die met een shotgun op moordtocht ging
en meerdere mensen zonder reden doodschoot. Op 19 september begon een vrouw in het zuid-Duitse
Lorrach opeens op straat wild om haar heen te schieten, met meerdere doden tot gevolg. Of ook dit jaar was
er een schietpartij op een Duitse middelbare school. Zowel Engeland als Duitsland zijn landen met sterke
beperkingen op wapenbezit. Dit mocht niet baten. Gekken kwamen ook hier aan wapens en gebruikten deze
om mensen te doden.
Gekken houd je dus altijd. Het verschil met een samenleving waarin vrij wapenbezit wel is toegestaan, is dat
burgers dan wel de mogelijkheid hebben om zich hiertegen te weren. In een land waar wapenbezit aan
banden wordt gelegd zijn burgers weerloos tegen dit soort gekken.
Vrij wapenbezit levert dus vaak een sterke emotionele reactie op. De tegenstrijdigheid die de gedachte
oplevert dat het toelaten van wapenbezit een samenleving minder gewelddadig maakt is ook goed voor te
stellen. Het liefst wil iedereen dat er geen wapens nodig zijn in de wereld. Helaas werkt de wereld niet zo.
Ondanks alle emotionele tegenwerpingen pleiten de feiten voor het individuele recht op het bezitten van
wapens voor zelfverdediging. Daarnaast berusten de tegenwerpingen van tegenstanders vaak enkel op
emoties. Het aantal ongelukken is beperkt, samenlevingen worden er niet onveiliger en geweldadiger op en
het aantal moorden met vuurwapens neemt niet toe.
In alle landen en regio’s waar vrij wapenbezit heerst zien we grotere veiligheid, minder geweld, zeker geen
chaotische toestanden en trotse, vrije burgers die zichzelf kunnen beschermen. Vrij wapenbezit is een
essentieel onderdeel van individuele vrijheid en van een vrije en veilige samenleving.Ingezonden door Mels
de Zeeuw
http://zaplog.nl/zaplog/article/vrij_wapenbezit_2
OV-chipkaart nu door iedereen te kraken
Bron: (c) webwereld.nl. Auteur: Brenno de Winter
Met standaard programmatuur en goedkope software kan iedereen een OV-chipkaart
uitlezen. De aanval is niet langer voor het laboratorium, zoals de overheid ooit beweerde.
Om de cryptografische sleutels van de OV-chipkaart te kraken en de informatie op de kaart
te lezen blijkt niet veel nodig te zijn. Je hoeft alleen een RFID-kaartlezer van ongeveer 30
euro te kopen en wat open-sourceprogrammatuur op Linux te installeren. Wie een beetje
technisch inzicht heeft, is vervolgens in staat om de kaart te kraken. Vervolgens is het mogelijk de gegevens
uit te lezen.
Beschrijving
Er zijn op internet al langer beschrijvingen te vinden voor de hack, maar die stonden te boek als complex en
alleen voor zeer technische mensen. De website OV-chipkaart.org logenstraft dat door duidelijk te maken hoe
een breed publiek met standaard hulpmiddelen de eigen kaart kan kraken.
Het maandblad PC Active heeft de proef op de som genomen en diverse kaarten gekraakt. In een
artikel van uw verslaggever wordt uitgelegd hoe mensen zelf hun eigen kaart kunnen uitlezen en hoe
toegankelijk de aanval is geworden. Het is zelfs mogelijk om kaarten te beschrijven. Maar daar wordt
in het blad niet op ingegaan, omdat dit mensen duidelijk zou maken hoe ze kunnen frauderen.Uit het
laboratorium
Tot nu toe werd door het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat altijd verkondigd dat het kraken
van kaarten een theoretische exercitie was en dat het daarom niet voor een breed publiek toegankelijk is.
Ook nadat in 2008 de software beschikbaar kwam waarmee zwakheden in de RFID-chip benut kunnen
worden, bleef het ministerie ontkennen dat er een bruikbare applicatie bestond.
Toch komt de programmatuur die nu is vrijgegeven niet helemaal als donderslag bij heldere hemel. Al in
februari 2008 voorspelde TNO dat het zo'n twee jaar zou duren voordat er een serieuze hack zou worden
ontwikkeld.
Overigens heeft de maker van de site OV-chipkaart na een brief de beschrijving kort verwijderd. Inmiddels is
er een Nederlandse versie van de uitleg online gekomen nadat de maker tot de conclusie was gekomen dat
met het maken van een beschrijving niet illegaal is.Handleiding: hoe kraak ik een (OV-) chipkaart op:
www.ov-chipkaart.org

Nieuwsbrief nr. 109 – 15 november 2010 - pag. 39

Opnieuw waarschuwing voor mogelijke bankensluiting VS op 11/11
Obama precies in cruciale periode op reis met 65 vliegtuigen en 34
marineschepen
Op het Amerikaanse internet gonst het naar aanleiding van
veronderstelde 'inside information' opnieuw van de geruchten dat er
binnenkort een 'bank holiday', een bankensluiting zal worden
afgekondigd. In 2008 werd er eveneens een dergelijke waarschuwing
afgegeven die achteraf nèt niet terecht bleek, aangezien een reeds aan
de gang zijnde electronische run op de Amerikaanse banken
ternauwernood gestopt kon worden. Opmerkelijk: president Obama is samen met familie en vrienden- midden in de lang verwachte veronderstelde cruciale periode voor langere tijd
het land uit voor een uiterst kostbare reis door het Verre Oosten.
'Gisteren kreeg ik een telefoontje dat zelfs de meest comateuzen in sprookjesland zou moeten alarmeren,'
aldus de Amerikaanse klokkenluider Steve Quayle. Een voorganger van de beller zou door een goede vriend,
werkzaam bij een zeer prominente bank aan de Oostkust, gewaarschuwd zijn dat er op 11 november een
bank holiday zal worden afgekondigd. Hoe lang de banken dicht gaan is onduidelijk, maar zodra ze weer
open gaan zal niemand meer dan $ 500 per week kunnen opnemen, ongeacht het bedrag op je rekening.
Afgelopen jaar plaatste Quayle eveneens inside information afkomstig van een groot bankconsortium in het
Midden Westen, dat voorbereidingen zou treffen voor een bank holiday. De precieze datum was echter
onbekend, zodat daar alleen maar over gespeculeerd kon worden. 'Maar de aanvankelijk verborgen aanval
op het wereldwijde financiële systeem is nu voor iedereen zichtbaar. Alles is in gang gezet om op geplande
wijze alle nationale munteenheden te vernietigen en een wereldregering met een één-wereldmunt in te
stellen,' aldus Quayle.
Mocht deze informatie blijken te kloppen dan lijkt het waarschijnlijk dat dit niet onmiddellijk zal leiden tot een
één-wereldsysteem, maar wel tot een forse devaluatie van de dollar of mogelijk alsnog de invoering van de
Amero, de inmiddels beruchte virtuele munt die volgens velen de nieuwe valuta van de Noord Amerikaanse
Unie (VS, Canada, Mexico) zou moeten worden.'Dit is een uiterst belangrijk moment. Amerika is bankroet,'
stelt Quayle, 'en de rest van de wereld wil niet langer meewerken aan Quantitative Easing (het vrijwel
ongelimiteerd bijdrukken van geld), wat alleen nog door een wereldoorlog in stand kan worden gehouden.
Ieder land met onoverkomelijk hoge schulden dat door geld bijdrukken uit de problemen probeerde te komen
belande in een interne oorlog en kwam over het algemeen onder leiding te staan van een dictator, die bereid
was net zoveel bloed te vergieten als geld van de waardeloos geworden valuta bij te drukken.'
'De reden waarom u allemaal het gevoel heeft dat er 'iets groots' staat te gebeuren komt omdat het nu aan
het gebeuren is,' adresseert Quayle de vele mensen die in zowel Amerika als over de hele wereld al langere
tijd 'voelen' dat we op de drempel staan van 'iets' dat onze planeet en onze manier van leven totaal op zijn
kop zal gaan zetten. 'Als alle handel stopt zal er niets meer getransporteerd worden en zullen de schappen
leeg raken. Dan zal duidelijk worden, zelfs voor degenen die het éindelijk beginnen te snappen, dat alleen
degenen die zich hebben voorbereid nog wat te eten zullen hebben,' waarschuwt Quayle. (1)
Obama massaal en uiterst kostbaar op wereldreis
Tevens vindt Quayle het té toevallig dat president Obama uitgerekend in deze periode 10 dagen lang op reis
gaat. En niet zomaar op reis: behalve zijn familie en vrienden zullen er in totaal 65 vliegtuigen, 34
marineschepen en 3000 mensen worden ingezet om Obama en de zijnen te begeleiden en te beschermen.
Totale kosten: $ 200 miljoen per dag (2), zelfs voor Amerikaanse begrippen een ongekend hoog bedrag,
zeker in een tijd dat de Amerikanen zelf te maken hebben met torenhoge werkloosheid en oplopende inflatie
en daardoor fors de broekriem moeten aanhalen.
Obama bezoekt eerst India en daarna Indonesië, Japan en Zuid Korea, alvorens op 14 november weer terug
te keren in Washington. Als alles volgens plan verloopt landt Obama vanavond in India, waar de Diwali nacht
wordt gevierd, het einde van het vijf dagen durende hindoe/sikh lichtfeest. In religieus opzicht wordt tijdens
Diwali de terugkeer van de hindoegod Rama gevierd na zijn overwinning op de demonenkoning Ravana, en
tevens het doden van demonenkoning Narakasura door Krishna.
Geloofwaardig?Er zijn natuurlijk vaker waarschuwingen zijn geweest voor een bankensluiting -te beginnen in
Amerika, mogelijk gevolgd door Europa- die niet kwam. Ook bracht Quayle vorig jaar 'inside information' naar
buiten van een eventuele evacuatie van de Golfkust die eveneens niet heeft plaatsgevonden. Het is altijd
makkelijk om dergelijke waarschuwingen zowel vooraf als achteraf als 'onzin' af te doen omdat de kans het
grootst lijkt dat het gewone leven z'n gangetje zal blijven gaan.
Hetzelfde was het geval aan het einde van de jaren '30 van de vorige eeuw, toen de weinige klokkenluiders
die waarschuwden voor het gevaar van Nazi Duitsland tot in de hoogste kringen werden weggehoond. Zelfs
enkele dagen voor de Duitse aanval op Nederland beweerde toenmalig premier de Geer dat we niets te
vrezen hadden omdat we immers al lange tijd vrede kenden en tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal
waren gebleven. De Duitsers zouden ons zeker niet aanvallen...
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Hoewel de situatie nu anders is lijkt de les duidelijk. Een meerderheid van de mensen zal waarschuwingen
als deze altijd in de wind blijven slaan en belachelijk maken. Zolang er niets gebeurt lijken ze gelijk te krijgen totdat. Gezien de financieel, economisch en politiek steeds onrustiger wordende situatie in de wereld zouden
we er goed aan doen om -zonder daarbij meteen in paniek te raken- dit soort berichten serieus te nemen,
zelfs al zou de lang gevreesde bankensluiting er ook deze keer (nog) niet komen.Xander - (1) Steve Quayle ;
(2) NDTV ; (3) Times of India

EU-president: Onafhankelijkheid landen is een illusie en een leugen
Miljoenen EU-subsidies voor dansgroepen, hydrotherapie voor honden en toch al
steenrijke Zweedse koning - en natuurlijk de Eurobureaucraten zélf
Eurocraat Van Rompuy wil zijn visioen van een Europese superstaat ten koste
van alles aan de lidstaten opleggen.
In een toespraak in Berlijn heeft EU-president Herman van Rompuy afgelopen
week verklaard dat het tijdperk van onafhankelijke landen voorbij is. 'Het idee dat landen nog op zichzelf
kunnen staan is een illusie en een leugen,' aldus de Belg, die een groot voorstander is van een Europese
superstaat en de vloer aanveegt met iedereen die hier sceptisch tegenover staat.
Van Rompuy deed zijn omstreden uitlatingen in het kader van de 21e verjaardag van de val van de Berlijnse
muur. Niet alleen is de tijd dat volken hun eigen land hebben volgens hem voorbij, maar is het vasthouden
aan dit idee zelfs een bedreiging voor vrede. 'We moeten samen strijden tegen het gevaar van het nieuwe
Euroscepticisme. Dat is niet langer het monopolie van enkele landen,' aldus Van Rompuy, die kritiek op
Europa vergeleek met angst, dat zou leiden tot egoïsme, nationalisme en uiteindelijk oorlog. 'Het nationalisme
van vandaag is vaak geen positief gevoel van trots op de eigen identiteit, maar een negatief gevoel van
ongerustheid over anderen.'
Ook beweerde hij dat economische crisis veel erger zou zijn geweest als de euro niet zou zijn ingevoerd en
de landen nog hun eigen valuta zouden hebben gehad. Veel niet-Europese analisten concluderen echter
steeds vaker precies het omgekeerde, en zien de invoering van de euro als een val waaruit geen enkel land
meer kan ontsnappen, omdat devaluatie van de eigen munt niet langer mogelijk is.In het altijd al
Eurosceptische Groot Brittannië was de kritiek op Van Rompuy niet van de lucht, en waren zijn opmerkingen
reden voor met name conservatieve parlementariërs om de Engelse premier David Cameron te waarschuwen
om niet nog meer macht aan Brussel over te dragen. De eis van 23 parlementariërs om een referendum uit te
schrijven voor de aanpassing van het verdrag van Lissabon werd echter afgewezen.
'Rumpy Pumpy is niet geschikt om te regeren,' foeterde UKIP leider Nigel Farage. 'Deze man is een
overbetaalde catastrofe die ons land wil opheffen. De enige niet-bestaande natie is België, zijn eigen land.'
Douglas Carswell, conservatief parlementslid, was het met hem eens. 'Nu zien we de ware intenties van de
Eurocraten. Als dit echt is wat de heer van Rompuy gelooft, dan zou hij op zijn minst door iemand gekozen
moeten worden voordat hij zoiets zegt,' aldus Carswell, daarmee kritiek leverend op het feit dat de leiders van
de EU steevast op ondemocratische wijze worden aangesteld.Ondertussen blijft de EU nog steeds vele
miljoenen belastinggeld van de Europeanen over de balk gooien, en is ook de 'vooraanstaande' bijdrage van
de Nederlanders hierin nog altijd niet veranderd. Tijdens deze grootste economische crisis sinds de Tweede
Wereldoorlog is het altijd prettig te weten dat de EU ons geld uitgeeft aan zaken zoals een hydrotherapie
centrum voor honden (€ 411.000), subsidie voor een groep toneelspelers die Engeland rondgaan met hun
'Smelly Foot Dance' en een hip-hop laboratorium in Lyon (€ 50.500, om het gebrek aan samenwerking in de
Europese hip-hop muziek te bestuderen).
Nog een paar 'leuke dingen' die de EU financieert met uw belastinggeld:
- € 16.000 om de 'emotionele band' die boeren in Tirol, Oostenrijk met het landschap hebben te versterken.
- € 7,6 miljoen voor een PR-campagne om EU-fondsen voor Andalusië (in Zuid Spanje) te werven.
- € 1,65 miljoen voor de koning van Zweden voor de lease van een landgoed in het zuiden van het land.
- € 411.000 subsidie voor de 'Flying Gorillas' en hun al eerder genoemde 'Smelly Foot Dance'.
- € 2,6 miljoen subsidie voor een nomadische Oostenrijkse dansgroep.
- € 5,2 miljoen voor de 'cultuur club', die bestaat uit exclusieve restaurants en sociale clubs (waarvan één
gespecialiseerd is in Schotse dansen) voor de EU-bureaucraten in Luxemburg.
Mats Persson, directeur van de EU-kritische organisatie Open Europe, gaf als commentaar: 'De begroting
van de EU is irrationeel, veel te complex en hopeloos achterhaald. Er worden enorme bedragen verspild aan
projecten waar de Europese economie niets aan heeft om weer op orde te komen. Daarom zou er totaal niet
gepraat moeten worden over de verhoging van de begroting, totdat de problemen met verspilling en
wanbestuur zijn uitgebannen. De Europarlementariërs en de Commissie moeten wakker worden en de
economische realiteit gaan beseffen.'
Xander - Bron: Daily Mail
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VS dreigt openlijk met aanval; 3 vliegdekschepen en 4 kernonderzeeërs bij Iran
Hoogste Israëlische militairen waarschuwen voor oorlog - Hoofd
Nationale Veiligheidsraad Israël wil uit voorzorg Gazastrook en Zuid
Libanon binnenvallen
Vlak voor zijn vertrek naar het Verre Oosten heeft president Obama het
Pentagon de opdracht gegeven om op een zo opvallend mogelijke wijze
Iran onder druk te zetten. Daartoe trokken de Amerikaanse en Franse
marine de afgelopen dagen 3 vliegdekschepen, 4 kernonderzeeërs en
diverse aanvalseenheden samen voor de kust van de islamitische staat.
Bovendien pleitte de invloedrijke senator Lindsey Graham in
samenspraak met het Witte Huis vandaag openlijk voor het vernietigen van de Iraanse marine, luchtmacht en
Revolutionaire Garde.
'Amerika moet het (Iraanse) regime neutraliseren en zijn mogelijkheid om terug te vechten vernietigen.
Hopelijk zullen de Iraniërs dan de kans grijpen om hun regering over te nemen,' aldus Graham, Republikeins
senator in South Californië en tevens lid van de comités Gewapende Strijdkrachten en Thuisland Defensie.
Volgens bronnen in Washington werden zijn uitspraken gecoördineerd met het Witte Huis en het Pentagon en
onderstrepen ze het officiële standpunt van de Amerikaanse regering.
Op het Halifax International Security forum waar Graham zijn verklaring deed was ook de Israëlische minister
van Defensie Ehud Barak aanwezig. Hij stelde dat hij pessimistisch was over de diplomatieke kansen om Iran
nog af te houden van een kernwapen. 'Gebaseerd op de ervaring en kijkend naar de manier waarop ze te
werk gaan, waarschijnlijk precies zoals Noord Korea, kun je duidelijk zien dat hun enige doel is het uitdagen,
misleiden en afschrikken van de hele wereld,' aldus Barak.
Gisteren waarschuwde de gezaghebbende Washington Post dat de spanningen in het Midden Oosten de
komende weken verder zullen oplopen. 'Terwijl de Amerikaanse ogen zich richtten op de
Congresverkiezingen werd het bittere conflict tussen de VS en Iran over invloed in het Midden Oosten
voortgezet. Iran heeft zich achter (de Iraakse) premier Nouri al-Maliki's poging om aan de macht te blijven
geschaard en zou een speciale eenheid in Baghdad hebben opgezet om de Iraakse fracties onder druk te
zetten. Ook zou Iran heimelijke subsidies aan Shi'itische partijen die weigeren Maliki te steunen hebben
stopgezet. Na de opwinding rond de verkiezingen moet president Obama deze test aangaan en ontdekken of
Iran echt wil onderhandelen om tot een akkoord te komen of slechts tijd wil rekken.'
Ondertussen heeft het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle met bijbehorende gevechtsgroep zich bij de
door de Amerikaanse vliegdekschepen USS Abraham Lincoln en USS Harry Truman geleide vloot in de
Perzische Golf gevoegd. Op donderdag vaardigde de regering in Teheran een ongewoon bericht uit dat een
vierde Amerikaanse kernonderzeeër tegenover de kust van Iran werd gestationeerd (1). Naar verluid bevindt
er zich ook minstens één Israëlische onderzeeër met kruisraketten permanent in de wateren bij de
islamitische republiek.
Hoge Israëlische officials waarschuwen voor oorlog
Afgelopen week waarschuwden drie van Israëls hoogste militaire- en veiligheidsofficials voor een nieuwe
oorlog tegen Israël. Scheidend stafchef van de Israëlische Strijdkrachten luitenant-generaal Gabi Ashkenazi
verklaarde vrijdag dat het leger de voortdurende dreigementen van de Iraanse president Mahmoud
Ahmadinejad zeer serieus neemt en zich voorbereidt op een conflict met niet alleen Iran, maar ook met Syrië,
Hezbollah en Hamas.Het eveneens scheidende hoofd van de militaire inlichtingendienst generaal-majoor
Amos Yadlin waarschuwde het Israëlische parlement drie dagen eerder dat Syrië nieuwe, hypermoderne
Russische wapens heeft ontvangen en dat er twee nieuwe nucleaire installaties in Iran zijn ontdekt. Uzi
Dayan, hoofd van de Nationale Veiligheids Raad, zei dat de volgende oorlog heviger zal zijn dan de vorigen
en dat er grote aantallen Israëlische burgerslachtoffers bij zullen vallen. Ook maakt hij zich zorgen dat Turkije
zich nu bij de door Iran geleide 'as van het kwaad' heeft aangesloten.
Dayan pleitte er daarom voor om de Westelijke Jordaanoever niet op te geven, omdat Israël dan geen enkele
strategische diepte meer zal hebben en met onverdedigbare grenzen opgescheept zal worden. Ook vind hij
dat de door Iran gesteunde gevaren vanuit Libanon (Hezbollah) en Gaza (Hamas) geneutraliseerd moeten
worden door deze gebieden uit voorzorg binnen te vallen en te demilitariseren. Hij hoopt dat het Israëlische
leger geleerd heeft van de Tweede Libanonoorlog in 2006 en operatie Cast Lead begin 2009 op de
Gazastrook, en dat de volgende keer de terroristische groeperingen wél keihard zullen worden aangepakt en
definitief zullen worden uitgeschakeld.
Xander - (1) DEBKA ; (2) Jerusalem Post ; (3) Arutz 7
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Weerzinwekkend nieuws: Evacuatie Turks ‘dorp’ op til: al twee kerkhoven vol
Published by Henk (Beheerder)
Slechts 1 dokter in Tuzköy dat al 20 jaar getroffen wordt door zeldzame
kanker.
Weerzinwekkend nieuws uit Turkije. Het dorp Tuzköy in het centrum van
het land is getroffen door een zeldzame kanker die veroorzaakt wordt
door een mineraal dat in de buurt overvloedig voorkomt.
De helft van de doden in Tüzkoy is te wijten aan de zeldzame kanker
mesothelioom. Het ‘kankerdorp’ wordt stilaan omgetoverd tot een
spookdorp en twee kerkhoven liggen al propvol. De Turkse regering bereidt een algemene evacuatie voor en
bouwt al huizen in de buurt om de bevolking op te vangen. //Het dorp is samen met het nabijgelegen Karain
bekend als toeristische trekpleister door de nabijheid van de wereldberoemde Rotsen van Kappadocië,
erkend UNESCO-werelderfgoed. Helaas is het dorp ook getroffen door een erg hoge graad van een
zeldzaam soort longkanker: mesothelioom, die tot duizend keer meer voorkomt dan normaal in de streek.De
zeldzame kankersoort wordt meestal gelinkt aan bepaalde asbestmineralen, maar is in Tuzköy veroorzaakt
door een ander soort mineraal uit de zeolietgroep, erioniet. Een combinatie van vulkanisch gesteente, vochten zoutgehalte zorgt voor het ontstaan van erioniet, dat in het gebied overvloedig voorkomt. Het inademenen
van het mineraal dat gebruikt werd bij de constructie van woningen in het dorp veroorzaakt de kanker. Het
probleem is al 20 jaar bekend en sinds 2004 wordt de streek officieel als gevaarlijk bestempeld. Pas nu wordt
het probleem als acuut beschouwd, want de regering wil het hele dorp evacueren en de overgebleven
inwoners onderbrengen in een nieuw dorp in de buurt dat volop in aanbouw is. Er zijn al zo’n duizend
inwoners vertrokken uit het spookdorp, maar er blijven er nog altijd zo’n 2.000 over in het gebied in en rond
Tuzköy. Vreemd genoeg zijn er ondanks de jarenlange zware gezondheidsproblemen slechts één dokter, één
verpleegster en één vrouwvrouw in Tuzköy. De twee kerkhoven liggen overvol door de vele kankerdoden.
Een derde kerkhof is nu in aanleg voor het dorp van slechts enkele duizenden inwoners, dat meer en meer
een spookdorp wordt. De dorpelingen leven er van de landbouw, veeteelt en een nabijgelegen zoutmijn, maar
zullen vanaf volgend jaar een nieuw leven moeten opbouwen in een nieuw kunstmatig dorp, want de overheid
overweegt het dorp te begraven.
Bron: HLN

Hilmar Von Campe: Amerika's Nazi Toekomst
Hilmar Von Campe
Hilmar Von Campe, een voormalig Hitlerjugend lid waarschuwt dat
Amerika's afkeer van God de staat in de gelegenheid stelt om over te
nemen als de ultieme autoriteit.“Dit is een herhaling van de opkomst van
het nationaal-socialisme,” en hij waarschuwt ook dat het Witte Huis
onder Obama en de Amerikaanse overheid de politieke doctrines van de
nazi’s omarmen en niet die van de founding fathers.
Von Campe legt uit hoe hij na de tweede wereldoorlog vastbesloten was
om erachter te komen hoe de Duitsers, een relatief cultureel en beschaafd volk vóór de opkomst van de
nazi's, een monster als Hitler hebben toegestaan om zijn Derde Rijk te implementeren. Von Campe zegt dat
de val van Duitsland slechts gedeeltelijk te wijten was aan de nazi’s maar merendeel door "goddeloosheid,"
een verval in de morele normen, en het Duitse volk handelde in strijd met Gods verlangen. Op basis van deze
openbaring, heeft hij een formule ontwikkeld om te proberen en te voorkomen dat landen in de toekomst aan
tirannie bezwijken.
Von Campe legt ook uit hoe kinderen door de staat en het onderwijs werden geïndoctrineerd om de nazi
overtuigingen te handhaven om vervolgens hun ouders te bespioneren en de staat te informeren als ze niet
gewillig volgden, als een manier om families op te breken en de handhaving van een ideologie. Hij onthult ook
hoe de nazi’s op een discussie over religie aandrongen en hoe zij God uit de samenleving hebben
verbannen, om ervoor te zorgen dat mensen geen beroep konden doen op een hogere autoriteit dan de staat
en daarom minder geneigd waren om de nazi overname te weerstaan.
Von Campe waarschuwt verder dat het proces om God uit de samenleving en het onderwijs te verbannen, en
de versnelde erosie van de christelijke waarden in Amerika verrassende gelijkenissen vertoont met hoe het
nationaal socialisme zichzelf in Duitsland oprichtte, terwijl hij ijzingwekkend erop wijst dat de Amerikaanse
Senaat, het Parlement en het Witte Huis onder Obama nu meer op de nazi’s lijken dan de founding fathers.
Bron en video’s: http://endtimes.punt.nl/?id=610112&r=1
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Hoe staat het met de ‘slimme’ meter voor gas- en elektriciteitsgebruik anno november 2010?
Geheugenopfrisser
Het vorige kabinet kwam in 2009 met wetsvoorstellen (31320 en 31374) tot wijziging
van de elektriciteits- en gaswet, waarbij de huidige energiemeters zouden worden
vervangen door meters die op afstand door de netwerkbeheerder en
energieleverancier kunnen worden afgelezen. Deze digitale meters worden
aangeduid als ‘slimme’ meters.Aanleiding voor de invoering van de digitale meter
vormde Europese Richtlijnen die officieel bedoeld zijn om via beter inzicht in
energieverbruik de consument tot energie-efficiënter gedrag te brengen.
De manier waarop de Nederlandse wetgever de richtlijn wilde gaan uitvoeren, ging
zo veel verder dan de internationale voorschriften dat het zelfs in strijd kwam met de
fundamentele grondrechten zoals deze zijn vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens. In het wetsvoorstel werden alle kleinverbruikers van energie verplicht om deze digitale meters in hun
woning of werkplaats te laten installeren. Dat betekende dat de netbeheerder en de energieleverancier
voortdurend het energiegebruik van de afnemers zouden kunnen nagaan.
Schending bescherming persoonlijke levenssfeer
Als energieverbruik door derden gaat worden geregistreerd voor andere doeleinden dan voor berekening van
de kosten van het verbruik vormt dit een aantasting van de privacy. Immers wie ‘real-time’ toegang heeft tot
die gegevens kan, tot op het kwartier, nauwkeurig het gedrag van mensen ‘achter de voordeur’ in kaart
brengen. Dat beperkt zich niet tot registratie waaruit blijkt wanneer de bewoner(s) van een woning aan- of
afwezig zijn, wanneer de koelkast open en dicht gaat, de wasmachine wordt gebruikt, hoe laat men opstaat
en naar bed gaat, en welke tijden de computer wordt gebruikt.
De gegevens vormen grondstof om gedragspatronen uit samen te stellen. Zo kan men vaststellen of het
gebruik bijvoorbeeld afwijkt van het gemiddelde van andere woningen met gelijk aantal bewoners, ontleden
wat iemands dag- en nachtritme is, of er sprake is van een regelmatig leefpatroon, wanneer er afwijkingen
zijn van leefpatronen enz.
Dit soort gegevens zijn een goudmijn voor 3 toepassingen van derden. Allereerst voor commercieel gebruik.
Uw stroomverbruik kan een indicatie geven dat het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk is om u met gerichte
reclame te bestoken. Criminelen die uw gegevens kunnen aftappen als ze niet meer door analoge meters
worden geregistreerd, kunnen er hun voordeel mee doen als men weet wanneer u wel of niet thuis bent,
wellicht chantabel bent vanwege aanwijzingen die op nachtelijk bezoek duiden of uw gedragspatroon kunnen
toepassen voor identiteitsdiefstal. Ook de overheid, en met name justitie en sociale recherche, zal talloze
toepassingsmogelijkheden zien om mensen als verdachte te kunnen gaan rechercheren op grond van het feit
dat ze niet thuis zijn of niet op tijd naar bed gaan terwijl ze overdag op school of hun werk behoren te zijn, of
meer stroom verbruiken dan gemiddeld of juist veel minder en derhalve verdacht kunnen worden van
samenwonen. Het systeem van de ‘slimme’ spionagemeters is zelfs geschikt om rechtstreeks in te grijpen in
het leven van mensen.
Zo kan eenvoudig de toevoer van energie worden afgeknepen van mensen die een hogere energierekening
dreigen te krijgen dan ze zich met hun inkomen kunnen veroorloven. Toch werd dit wetsvoorstel in de
Tweede Kamer aangenomen omdat, op één uitzondering na, niemand van de parlementariërs zich echt had
verdiept in de ingewikkelde energiewetgeving en men klakkeloos aannam van de minister dat het allemaal
erg bevorderlijk zou zijn voor een energiezuiniger gebruik. Dat ook wetgeving inzake elektriciteits- en
gasleveranties op privacyaspecten gecontroleerd moeten worden bleek tot dan toe een onbekend fenomeen.
Verzet
Door toedoen van de Consumentenbond, waarschuwingen van wetenschappers van de UvA, gebruikers van
zonne-energie en 8 weken intensief actievoeren door de vereniging Vrijbit, is op het allerlaatste moment
verijdeld dat de verplichte meters er kwamen. Toen de Eerste Kamer over het wetsvoorstel moest beslissen
bleek dat er inmiddels duizenden mensen hadden laten weten dat ze absoluut geen toestemming zouden
geven dat er in hun huis op afstand uitleesbare energiemeters zouden worden geplaatst. Zo ontstond het
beeld dat enerzijds de hele onderbouwing niet bleek te deugen dat de nieuwe meters ook maar 1%
energieverbruik zouden verminderen. Dat ze zelf energie nodig hebben om te functioneren, ook als er verder
geen energie wordt gebruikt in een pand. Dat ze een beduidend kortere levensduur hebben dan de analoge
meters en, na gedane diensten, als chemisch afval moeten worden vernietigd. Dat er aanwijzingen waren dat
de meters wegens straling gevaar voor de gezondheid zouden kunnen opleveren. En dat de wet evengoed
beoogde om iedereen te verplichten zo’n meter te laten plaatsen.
Verplichting vervallen
Omdat de Eerste Kamer officieel geen aanpassing van een wetsvoorstel meer kan voorstellen moest men
officieel kiezen tussen het afwijzen van de hele nieuwe elektriciteits- en gaswetgevingsvoorstellen of voor het
opofferen van de rechtsbeginselen dat terechte bezwaren van burgers gehonoreerd moeten worden als zij
zich beroepen op hun fundamentele grondrechten. Toen de toenmalige minister Van der Hoeven gedwongen
werd om uit te leggen wat de wet als sanctie stelde voor de weigeraars, bleek dat weigeren als economisch

Nieuwsbrief nr. 109 – 15 november 2010 - pag. 44

delict werd beschouwd waarvoor men een boete kon krijgen van 17.000 euro of een celstraf van maximaal
zes maanden. Daarmee was het pleit beslecht en ging de Eerste Kamer niet akkoord.
Als noodgreep werd op 7 april 2009 de voorgestelde wetgeving niet integraal verworpen maar aangehouden
totdat het onderdeel van de ‘verplichte’ plaatsing uit het wetsvoorstel zou zijn geschrapt. De minister moest
toezeggen dat de verplichting definitief van de baan was en dat zij de Tweede Kamer via een ‘novelle’ zou
voorstellen om in te stemmen dat dit onderdeel definitief uit het wetsontwerp zou verdwijnen. Nog diezelfde
avond verkondigde zij voor het NOS Journaal dat de meters in de nieuwbouw wel verplicht zouden worden.
Waarop zij per brief gemaand werd schriftelijk te bevestigen dat de verplichting was komen te vervallen.
Op 20-5-2009 schreef de minister ‘Er is op dit moment dus geenszins sprake van een verplichte uitrol van op
afstand uitleesbare meters bij nieuwbouw’. Er worden door de sector nu al wel op afstand uitleesbare meters
geplaatst, maar als de afnemer daar bezwaar tegen maakt, stopt de netbeheerder/leverancier met het op
afstand uitlezen van de meter of wordt deze meter vervangen door een traditionele meter.
Het vervolg
Op 3 september 2010 schreef minister Van der Hoeven uiteindelijk een brief aan de Tweede Kamer waarin
de wijziging van de wet werd voorgesteld.
Daarin staat te lezen dat de grootschalige uitrol van de invoering van wat nu als intelligente metersystemen
wordt aangeduid onverminderd als zeer belangrijk wordt beschouwd, maar dat noodgedwongen de strategie
van het verplicht invoeren gewijzigd is. Ter verduidelijking wordt aangegeven hoe groot het financiële belang
hierbij is. De netto-contante waarde van het verplicht installeren van de slimme meters was op 1,3 miljard
euro berekend. Door ‘het invoeren van keuzevrijheid en het treffen van waarborgen voor privacy en veiligheid’
wordt de opbrengst nu door de KEMA geschat op 770 miljoen euro, maar alleen in geval minstens 80% van
de huishoudens ertoe kan worden gebracht om zich te onderwerpen aan de slimme energiemetersystemen.
Daartoe zal er een overredingsoffensief op de bevolking worden losgelaten om te voorkomen dat meer dan
20% van de consumenten de meters niet accepteert of administratief uit laat zetten. Op 9 november 2010
heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen het gewijzigde wetsvoorstel voor gebruik van slimme
energiemeters aangenomen. Consumenten mogen, volgens die wetgeving, zelf kiezen of ze fysiek de
‘slimme’ meters weigeren of deze ‘administratief uit laten zetten’ hetgeen betekent dat de meterstanden
maximaal zes keer per jaar voor verbruiksoverzichten het uitlezen van de meterstanden, bij verhuizen en bij
overstappen naar een andere leverancier beperkt mogen worden uitgelezen. Alleen als afnemers daar
uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven, bijvoorbeeld om gebruik te maken van bepaalde
energiebesparingsdiensten, mag de meterstand vaker worden uitgelezen.
Of daarmee de bescherming van de persoonlijke levenssfeer daadwerkelijk voldoende is gewaarborgd is nog
maar de vraag, omdat bijvoorbeeld het risico van hacken van op afstand uitleesbare meters niet wordt
opgelost in gevallen dat mensen geen mogelijkheid wordt geboden de meters fysiek te weigeren. Of klanten,
die niet dagelijks hun eigen energieverbruik willen controleren, nog inzicht kunnen houden of de kosten die in
rekening worden gebracht wel overeenkomen met hun gebruik, is ook nog maar de vraag. De Eerste
Kamerleden krijgen de wet nu ter goedkeuring aangeboden. Zij zullen hierover naar we aannemen, van de
minister garanties eisen dat de novelle daadwerkelijk voldoende waarborgen biedt dat mensen werkelijk
keuzevrijheid wordt gelaten om geen ‘slimme’ meters te accepteren. En dat zij ook niet via systeemdwang of
administratieve foefjes, in de praktijk van die vrijheid beroofd worden.
Wie geen slimme meter wil moet zelf slim zijn
Ondanks de keuzevrijheid lopen mensen die geen slimme meter in hun huis willen tegen problemen aan om
de installatie ervan te voorkomen. Mensen weten niet hoe slimme meters eruit zien en hoe ze kunnen
herkennen of een meter nou wel of niet een slimme meter is. Ze voelen zich voor het blok gezet als ze post
krijgen dat men de meter binnenkort komt vervangen, of monteurs aan de deur krijgt die even de meter
komen vervangen voor een nieuwe. Daarbij wordt mensen, al dan niet bewust, geen eerlijke informatie
gegeven en weten ze niet of ze nou wel of niet moeten geloven dat de nieuwe meter die men bij hen wil
plaatsen geen ‘slimme ‘meter zou zijn.
Ook bereikten ons berichten dat er al gebieden te zijn waar de meterkasten niet meer inpandig worden
geïnstalleerd. Daar ontstaat weer een nieuwe situatie omdat men dan niet meer van doen heeft met het al
dan niet verlenen van toestemming om een slimme meter in huis te accepteren en/of toestemming te geven
tot het per GPS of via het elektriciteitsnet doorgeven van verbruiksgegevens, maar dat de levering van
energie wordt geregeld via sensoren in meterkasten onder de straat. (telemetrische energiemeters)
Vanwege de privatisering zijn de spelers op de energiemarkt gescheiden in netwerkbeheerders, die over de
doorgifte van de energie gaan en de leveranciers van energie (waar men als klant keuzevrijheid kent om te
beslissen bij wie men een contact afsluit ). Ook dat maakt voor mensen onduidelijk wie er nou
verantwoordelijk is voor de meters, en waar ze dus terecht kunnen om aan te geven dat ze geen digitale
meters willen, niet willen dat meterstanden op een bepaalde manier worden uitgelezen, willen kunnen
controleren of hun verbruik niet toch vaker wordt uitgelezen dan waar ze toestemming voor gaven.
Er blijkt een grote behoefte aan fatsoenlijke voorlichting over wie hier nu verantwoordelijk is wie hier nu
verantwoordelijk voor is. De toezegging van de minister dat er ‘eind 2010 een overheidcommunicatieplan’
wordt gelanceerd, zij ‘de leveranciers en netwerkbeheerders heeft opgeroepen om helder te communiceren
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over operationele aangelegenheden’, en het ministerie ‘aan tafel zit met een werkgroep communicatie’ heeft
tot nu toe niet tot de gewenste openheid geleid waardoor consumenten helder worden voorgelicht over hun
rechten, over privacy en veiligheid inzake hun energieafname.
Waar gaat het nu werkelijk om?
De verbetenheid waarmee de slimme meters worden gepromoot ligt in het toekomst perspectief van de
voorstanders van smart grids. Een Smart Grid is een energienet waaraan een meet- en regelsysteem is
toegevoegd zodat hiermee vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd.
Of het opzetten van zo’n infrastructuur nu werkelijk beoogt om, zoals de voorstanders beweren, een
robuuster, milieuvriendelijker en goedkoper energienet te creëren, of dat het systeem beoogt dat leveranciers
van nieuwe producten als elektrische auto’s hun marktkansen kunnen vergroten, daar is niet iedereen het
over eens. Evenals bij veel andere grootschalige projecten die de afgelopen jaren actief vanuit de overheid
gestimuleerd worden, constateren we ook hier dat er nauwelijks maatschappelijk debat plaats heeft gevonden
over de wenselijkheid van dergelijke ontwikkelingen vanuit de bevolking.
Ook in dit geval blijken de volksvertegenwoordigers over veel te weinig inhoudelijke kennis te beschikken
over de voor en nadelen van technische mogelijkheden. En lijkt het gerechtvaardigd om te concluderen dat
ook in deze weer blijkt dat de lobby vanuit het bedrijfsleven en de naïeve hoop dat technische ontwikkelingen
ons land per definitie ten goede zullen komen ervoor zorgen dat technische mogelijkheden en belangen van
het bedrijfsleven bepalend zijn voor hoe we met elkaar onze samenleving inrichten.
Vrijbit vind dit zorgelijk en hecht eraan dat mensen, de autonomie over hun eigen leven kunnen behouden.
Dat betekent dan men vrij moet kunnen zijn om gebruik te maken van gas, water en elektriciteit, zonder dat
men in ruil daarvoor iets anders moet afstaan dan een afgesproken prijs voor verbruik.
Gepubliceerd in Dossier Slimme Energiemeter

'Niet president, maar elite bestuurt de VS'
Voormalige Amerikaanse president George Bush
Onderzoeksjournalist Russ Baker, die onder meer publiceerde in The
New York Times en het Duitse tijdschrift Der Spiegel, schreef een boek
over de familie Bush.Hieronder volgen vijf vragen over Bakers boek Family of
Secrets, naar aanleiding van de publicatie van de memoires van oud-president
George W. Bush, dinsdag, onder de titel Decision Points.Waarom schreef u
een boek over de familie Bush?„Ik wilde uitzoeken wat de beweegredenen
zijn van de familie Bush, die zo controversieel en verwoestend is geweest voor
het algemeen belang.Daarbij stuitte ik op duizenden nieuwe feiten, waaruit blijkt dat niet de president maar
een machtige elite de Verenigde Staten bestuurt. De familie Bush is deel van dit netwerk van onder meer
bankiers, inlichtingendiensten, olieconcerns en militaire kopstukken. Deze elite creëerde presidentschappen.
En nog steeds.”Noemt u eens een voorbeeld?„De elite wilde Bush junior als nieuwe president, dus werd hij
als een pop in een decor geplaatst. Hij werd op een aangekochte ranch als gelovige cowboy neergezet. Zo
moest hij als 'echte Amerikaan' zeker gaan winnen van de Democratische kandidaten Al Gore en later John
Kerry. Inmiddels is de ranch al lang en breed verkocht en woont Bush gewoon weer in Dallas, zoals voor zijn
presidentschap.”Lees verder: Telegraaf.nl - Lees ook: Week van het Pinnen lijkt te werken

Gigantische mysterieuze structuur in Melkweg ontdekt
De Fermi-ruimtetelescoop van de NASA heeft een gigantische mysterieuze structuur centraal in onze
Melkweg gevonden. Dat heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau bekendgemaakt.De structuur overspant
zowat 50.000 lichtjaar, ruwweg de helft van de diameter van ons sterrenstelsel. Te zien zijn twee
gammastraling uitsturende "bellen", elk over 25.000 lichtjaar uitstrekkend, ten noorden en ten zuiden van het
galactisch centrum, aldus Doug Finkbeiner van het Harvard Smithsonsian Centrum voor Astrofysica in
Cambridge. "We begrijpen de aard of oorsprong niet helemaal", voegde hij eraan toe.
De structuur overspant meer dan de helft van de zichtbare hemel, van de constellatie Maagd tot de
constellatie Kraanvogel, en is mogelijk maar enkele miljoenen jaren oud.
De gammastraling van de bellen is krachtiger dan de "fog" van gammastraling elders in onze Melkweg. De
bellen lijken ook goed afgeronde einden te hebben. Beide kenmerken doen vermoeden dat de bellen het
resultaat zijn van een omvangrijk en relatief snel vrijkomen van energie, maar de bron daarvan blijft een
mysterie. Mogelijk betreft het een overblijfsel van de uitbarsting van een enorm zwart gat in het centrum van
onze Melkweg, aldus de NASA. (belga/sps)09/11/10 21u17
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Verenigde Naties verklaren Israëls nationaal erfgoed tot islamitische heiligdommen
Published by Henk (Beheerder)
Graftombe Rachel
De VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur UNESCO heeft
besloten om het graf van Rachel, en het graf van de aartsvaders in
Hebron (Grot van Machpela) te hernoemen tot Islamitische heiligdommen.
De UNESCO wil dat de Machpela voortaan de Ibrahimi Moskee wordt
genoemd maar nergens in het 11 paragrafen lange document wordt
uitgelegd hoe of wanneer de site islamitisch is geworden.
Tijdens een speciale zitting van de Israëlische regering in het voorjaar van
2010, kondigde premier Benjamin Netanyahu aan het graf van de Aartsvaders in Hebron en het graf van
Rachel nabij Bethlehem, tot nationaal erfgoed uit te roepen. Beide graven horen met zo’n 150 andere
plaatsen al ruim 3500 jaar tot de heilige plaatsen van het volk van Israël. De actie van Netanyahu leverde een
golf van wereldwijde verontwaardiging op. Velen ontkennen zelfs Israëls connectie met deze aloude heilige
plaatsen. Volgens de UNESCO heeft Israël niet het recht het Graf van Rachel, noch dat van de Aartsvaders
in Hebron, waar Abraham, Isaäk, Jakob en hun vrouwen Sara, Rebecca en Lea begraven liggen, aan de
Nationale Erfgoedlijst van Israël toe te voegen.
e
Rachel was de 2 echtgenote van Jakob (Israël) en wordt in de Bijbel de derde aartsvader genoemd. Jakob
was de kleinzoon van Abraham en de zoon van Isaäk en Rebekka. Hij is de stamvader van de Israëlieten,
waarvan de oorspronkelijke twaalf stammen uit zijn twaalf zoons ontstaan zijn die hij bij zijn vier echtgenotes
heeft verwekt: Bilha, Zilpa, en de gezusters Lea en Rachel. Rachel overlijd tijdens het baren van haar zoon
Benjamin. Haar laatste woorden zijn bitter. (Genesis 35:16 t/m 20). Ze noemt haar zoon Ben-Oni, zoon van
mijn smart. Nu heeft ze zonen, en nu kan ze er nog niet van genieten. Jakob heeft de naam veranderd in
Benjamin – zoon van mijn rechterhand.
Sinds de tijd van haar begrafenis is het Graf van Rachel altijd een speciale plaats voor gebed geweest. Tot op
de dag van vandaag bezoeken mannen en vrouwen Rachels Tombe en laten vrij hun tranen vloeien en
smeken aan ‘Moeder Rachel’ om namens hen te bemiddelen bij God voor de gezondheid van een geliefde of
voor de Goddelijke Interventie voor mensen in nood. Rachel, de vrouw die kinderloos was, maar uiteindelijk
de moeder werd van het Joodse volk, is uitgegroeid tot een symbool van hoop voor kinderloze vrouwen –
door de kracht van het gebed.
UNESCO directeur Irena Bokova zei bezorgd te zijn over de beslissing van Israël beide graven tot Joods
erfgoed te verklaren. De Israëlische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Danny Ayalon heeft
aangekondigd dat het elke samenwerking opschort met de UNESCO en dat deze opschorting zal duren net
zolang tot de wereldorganisatie haar beslissing ongedaan maakt. Ayalon: “Deze resolutie werd aangenomen
door de automatische Arabische meerderheid (zeven Arabische landen), onder leiding van de Palestijnse
Autoriteit, in een zoveelste poging om de Israëlische staat te ondermijnen. Het besluit van de UNESCO om
het Graf van Rachel uit te roepen tot een moskee is een zoveelste hypocriete beslissing van de Verenigde
Naties. De beslissing legt de historische feiten naast zich neer en heeft een politieke tegenstelling
omgebogen naar een religieus dispuut.”
Het bureau van premier Benjamin Netanyahu noemde de beslissing van de UNESCO ‘belachelijk’. Het graf
van Rachel en het graf in Hebron zijn al duizenden jaren een bedevaartsoord voor de Joden. Sommige
onderzoekers stellen dat de Grot van Machpela voor de Joden als heilige plaats Bijbelshistorisch belangrijker
is dan Jeruzalem. De poging om het volk Israël los te maken van zijn erfgoed is absurd.
Het graf van de Aartsvaders was al een paar duizend jaar een heilige plaats van het volk van Israël, lang
voordat de islam ontstond. In Hebron bevinden zich vele plaatsen die voor het Jodendom van religieus en
historisch belang zijn. Het is de plaats waar Abraham de spelonk van Machpela kocht van de Hethiet Efron
voor 400 sikkelen (Genesis 23:8-16) om daar zijn vrouw Sara te begraven. Die transactie is tot in detail
gedocumenteerd. De spelonk werd uiteindelijk het familiegraf van de Patriarchen en Matriarchen Abraham,
Isaäk, Jakob en hun vrouwen Sara, Rebecca en Lea. De stad Hebron wordt in de Bijbel 68 keer genoemd. De
oorspronkelijke naam van de stad is Kiryat Arba. Arba was de vader van de reuzen. Volgens het Bijbelboek
Deuteronomium (9:1-2) was het de woonplaats van de Enakieten. In de buurt van Hebron ligt de Esjkolvallei,
waarvandaan de verspieders van Mozes de enorme druiventros op hun schouders meenamen. “het vloeit er
werkelijk van melk en honing” zeiden ze na hun terugkeer. (Numeri 13:23-27). Hebron stond van oudsher
bekend om de uiterst vruchtbare wijngaarden en de overvloedige oogst van allerhande fruit.
Naast het graf van de Aartsvaders zijn er ook de graven van bijvoorbeeld Otniel Ben Kenaz (de eerste Richter
van Israël), van generaal Avner Ben Ner (een vertrouweling van de koningen Saul en David), en van Ruth en
Jesse (respectievelijk de overgrootmoeder en de vader van koning David). Ook bevinden zich er restanten
van het paleis van koning David. Mozes’ generaal en opvolger, Jozua ben Nun, wees Hebron toe aan Kaleb,
leider van de stam Juda, die de stad en de omgeving ervan vervolgens veroverde. Na de dood van koning
Saul ging David op Goddelijk bevel naar Hebron waar hij tot koning van Juda werd aangesteld en later in
dezelfde stad werd gezalfd tot koning van geheel Israël.
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Het graf van de aartsvaders in HebronIn 1997 zag Israël zich onder druk van
de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton genoodzaakt Hebron aan het
bewind van Jasser Arafat over te dragen als onderdeel van de Osloakkoorden. Deze overdracht is op 15 januari 1997 vastgelegd in de “Note for
the Record” het zogeheten Hebron protocol. Wat betreft het Graf van Rachel is
het Palestijnse bewind in 1995 tijdens het Oslo II verdrag volledig akkoord
gegaan met Israëls binding met dit graf. Dat staat allemaal keurig in Article V,
Annex I van de overeenkomst. Het Palestijnse bewind weet dat natuurlijk
drommels goed, en speculeren er op dat de dromers in Brussel en Washington en de anti- Israël lobbyisten
bij de UNESCO daar geen besef van hebben. Nu beweert het bewind in Ram-allah dat het Graf van Rachel
heilig is voor de moslims en noemt de site de Bilal Bin Rabah Moskee. “Zij hebben nooit in het verleden
gezegd dat dit een heilige plaats was van de moslims en nu eisen zij plotseling de controle op over beide voor
de Joden heilige plaatsen en de Tempelberg. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas dreigt zelfs met oorlog.
UNESCO steunt het PA/PLO regiem in alle gestelde eisen
Zij claimen nu het recht op het graf van Rachel ‘omdat het om een 1000 jaar oude moskee zou gaan’. De
Turkse leider Recep Tayyip Erdogan zei dat het graf van de Aartsvaders en Rachels Tomb “nooit Joodse
heilige plaatsen zijn geweest, maar islamitische.” Dit soort figuren zijn meesters in het verdraaien van de
waarheid en het verspreiden van haatverwekkende berichten over het Joodse volk. Ze noemen de huidige
bevolking van Israël een internationaal allegaartje van bezetters, kruisvaarders en piraten en gebruiken op
zeer effectieve manier de media voor het verspreiden van hun leugens en het ophitsen tot geweld. De
reacties uit de islamitische wereld passen in het plan om Israëls historische bant met het land te ontkennen.
De meest fantastische uitspaken worden er gedaan de band van Israël met het land als een leugen voor te
stellen en de band van de Palestijnen met het land tot waarheid te verheffen.
De storm over de graven is even absurd als alle andere ongenuanceerde aanvallen op de Joodse staat.
Heilige plaatsen als het graf van Rachel en dat van de Aartsvaders zijn onderdeel van Israëls geschiedenis.
Wie dat ontkent of bestrijd heeft daar andere doelen mee op het oog. Zij die de Bijbel kennen weten dat dit
vroeg of laat tot verschrikkelijke oordelen zal leiden. Ze halen zich de woede van de God van Israël op de
hals. Men grijpt iedere gelegenheid aan het Joodse volk te vervloeken en te vernederen. De meest absurde
leugens worden dankbaar gebruikt om hun haat te etaleren. De volkomen legale beslissing van Israël beide
graven te annexeren ergert de wereld weer maar de Joodse staat hoeft aan niemand verantwoording af te
leggen. De Verenigde Naties die het demoniseren en criminaliseren van Israël tot hoogste prioriteit heeft
verheven, is er opnieuw in geslaagd om het Joodse volk te schofferen tot in het diepste van haar ziel, religie
en erfgoed. Het heeft opnieuw laten zien dat het geen onpartijdige bemiddelaar is, door historisch bewijs te
negeren en toe te geven aan moslimrevisionisme.
Jimmy Carter terug aan het anti-Israël front
In mei 2010 stuurde de voormalige Amerikaans president Jimmy Carter een opmerkelijke brief naar de
Jewish Telegraphic Agency, een belangrijk Joods persagentschap in Amerika, waarin hij zijn
verontschuldigingen aanbood voor zijn ‘jarenlange overdreven kritiek op de Joodse staat.’ Hij bleek plotseling
spijt te hebben van zijn vijandschap tegen Israël. “ Israëls bestaan vindt onder de moeilijkst denkbare
omstandigheden plaats en dat moeten wij niet vergeten. Ook al streven wij naar een positieve oplossing in
Israëls relatie tot de Arabische wereld, wij kunnen ons niet permitteren kritiek te uiten of Israël te
stigmatiseren. Ik excuseer mij dan ook voor alle woorden en daden die ik als zodanig gedaan heb”.Carter
verontschuldigingen bleken slechts van tijdelijke aard want hij komt als vanouds weer met uitspraken die
volledig van alle realiteit zijn ontdaan. In zijn in 2006 gelanceerde boek “Palestine: Peace Not Apartheid,” legt
hij alle schuld van het conflict tussen Israël en de Palestijnen, bij de Joodse staat. Carter maakt deel uit van
een groep die bekend staat als ”The Elders”. Dat is een groep “van zogenaamde wijze ouderen” waartoe ook
Desmond Tutu, Kofi Annan, en Mary Robinson behoren. Mary Robinson was de eerste vrouwelijke president
van Ierland. Zij nam ontslag om Hoge Commissionaris voor de Mensenrechten te worden. In die functie liet zij
geen gelegenheid voorbij gaan om Israël te demoniseren. De “Elders” zijn onder meer pro-abortus en prodepopulatie.
Carter vormt samen met de Zuid Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu en Mary Robinson, een team dat
zich bezig houdt met het conflict tussen Israël en de Arabieren. Alle drie zijn notoire Israël-haters, en worden
bij hun bezoeken aan de Palestijnse gebieden, als helden ontvangen. Israël herinnert zich Mary Robinson
nog als de dag van gisteren toen zij in 2002 Israël beschuldigde van oorlogsmisdaden toen zij aan het hoofd
stond van een bijzondere onderzoekscommissie (fact finding mission) van de Verenigde Naties om de niet
bestaande massaslachting van Jenin te onderzoeken. Het onderzoek leverde echter niet op, want men kon
geen enkel bewijs vinden van door Israël gepleegde massaslachtingen.
Carter had tijdens een recent bezoek aan het Midden-Oosten samen met Mary Robinson, een gesprek met
leden van de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Hij vindt dat Hamas bij de ‘vredesonderhandelingen’
tussen Israël en het PA/PLO bewind betrokken moet worden terwijl deze organisatie Israël blijft bestoken met
raketten, openlijk blijft oproepen tot het vermoorden van Israëlische burgers en andere terreuraanslagen.
Carter: “De leiders van Hamas willen vrede en verzoening, niet alleen met hun broeders van de Fatah
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beweging, maar eventueel ook met Israël om samen zij aan zij, in twee soevereine staten te leven.” Hij riep
het PA/PLO bewind op zich met Hamas te verzoenen en samen Judea, Samaria en Gaza te besturen. De
onderlinge strijd tussen de verschillende Palestijnse groeperingen maken mij “droevig” aldus Carter. Hij was
op 19 oktober 2010 samen met Robinson ook in Damaskus voor een bezoek aan Hamasleider Khaled
Meshaal één van de meest beruchte terreurleiders.
Hier wordt de terrorist Meshaal hartelijk omhelsd door zijn vriend Jimmy Carter
met Mary Robinson rechts
Carter zei er bij president Barack Hoessein Obama op te hebben aangedrongen
Hamas, van de lijst van verboden terreurorganisaties te halen. Terwijl de
humanitaire situatie in Gaza beter is dan in vele andere landen in het MiddenOosten en Afrika, noemt Carter Gaza een ‘ommuurd getto’ waar 1,6 miljoen
Palestijnen onder zeer moeilijke omstandigheden leven. Bovendien zijn er in
Gaza meer hulporganisaties werkzaam dan in tien Afrikaanse probleemlanden
samen. In 2008 beweerde hij dat de inwoners van Gaza werden uitgehongerd tot de dood en in 2009 zei hij
dat ze letterlijk sterven van de honger.
Opnieuw gebruikte Carter beledigende woorden richting Israël terwijl hij Hamas benaderde als een stelletje
vrijheidslievende burgers. Geen wonder dat Hamas Jimmy Carter bij herhaling bedankt voor zijn steun en
uitspraken. Er is bij deze bemoeizieke ex-president opnieuw geen enkele objectiviteit te ontdekken. Sinds de
Israëlische militaire operatie in 2009 geloven Carter en een groot deel van de internationale gemeenschap
nog steeds in de leugen dat er in Gaza een tekort is aan van alles. Terwijl de winkels in Gaza uitpuilen van
allerlei goederen en Israël al sinds januari 2009 een permanente humanitaire corridor openhoudt van aan
bederf onderhevige levensmiddelen zoals fruit, groenten, kaas, kruiden, brood en vlees die in overvloed op de
lokale markten te vinden zijn, sprak Carter van “een van de meest rampzalige schendingen van de
humanitaire rechten op aarde”. “Het leven van de bevolking in Gaza lijkt meer op dat van dieren dan op dat
van menselijke wezens”aldus Carter. Hij riep Israël op onmiddellijk de grenzen van Gaza te openen voor alle
import, export en voor menselijk verkeer en Hamas alle vrijheid te geven voor gebruik van de internationale
wateren. Israëlische militaire experts hebben gewaarschuwd de maritieme blokkade niet op te heffen omdat
een dergelijke handeling zal leiden tot een enorme toevoer van wapens waaronder raketten, over zee naar
Gaza. Hamas heeft Carter en de zijnen weer vakkundig langs de ruïnes geloodst en langs de voor deze
gelegenheid opgezette tentjes met zogenaamde hongerende vrouwen en kinderen.
Zijn huidige optreden draagt dezelfde kenmerken van mislukking en totaal verkeerde inschattingen als zijn
dramatische presidentschap. George Santayana zei het zo: Zij die niet van de geschiedenis hebben geleerd,
zijn gedoemd hun falen te herhalen.
In een interview in het programma “The Early Show” van de zender CBS’, zei Carter dat het tijd wordt dat
Israel de bouwactiviteiten in de ‘Palestijnse gebieden’ opgeeft. “Zolang Israël huizen blijft bouwen in
‘Palestina’ tegen de wil van het Palestijnse volk, wordt het erg moeilijk voor de Palestijnen en de Arabische
wereld om tot vrede te komen zoals de Verenigde Staten verlangen. Hij roemde de huidige Amerikaanse
minister van Buitenlandse zaken Hillary Rodham Clinton, voor haar inspanningen om tot vrede te komen in
het Midden-Oosten. Carter noemt haar een briljante onderhandelaar: ” Zij is hardnekkig, competent, slim en
goedingelicht, intelligent, zeer besluitvaardig en succesvol.” Dat zijn heel wat positieve kwalificaties voor de
vrouw die in 1999 nog bekend stond als een van de meest corrupte personen in Amerika. Aantoonbare feiten
vertellen wie zij werkelijk is, hoe ze bereid is te liegen, te tiranniseren te frauderen en te manipuleren in haar
zucht naar macht. Het is verbazingwekkend hoe snel historische feiten worden vergeten en meningen
veranderd.
Bron: www.franklinterhorst.nl

Vreemde grote vuurballen boven Canada en de VS
Published by Henk (Beheerder)
Er zijn grote vuurballen gemeld zwevend over Canada en
verschillende Amerikaanse staten.
Zelfs Nasa zit op deze zaak.
Er zijn verschillende theorieën over wat er achter de
waarneming van de vuurballen schuil gaat
Een NASA ruimtevaartuig kreeg een kijkje op een van de
mogelijke bronnen vandaag.
Het ruimteschip vloog langs Hartley 2 – en nam close-up foto’s na de komeet die de aarde heel dichtbij
passeerde. Lees meer : ctv.ca
www.weeswaakzaam.info ; http://weeswaakzaam.wazzup.nl
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Zure regen: Overheid prijst zichzelf met oplossen van niet-bestaand probleem
vr, 12/11/2010 – Ivo
Begin deze week werd een nogal prikkelend bericht rondgebazuind in de vaderlandse
media (link, link, link, link). Teneur van het verhaal: de overheid greep goed in na het
vaststellen van het ‘probleem’ van de zure regen en loste dat op zonder enige schade
toe te brengen aan de economie.
Tenminste, dat wil de overheid ons nu doen geloven, dertig jaar nadat zij zelf de zure
regen met veel bombarie had geïntroduceerd. In een zelfgenoegzaam persbericht dat nauwelijks ruimte laat
voor kritiek op de eigen verrichtingen slaat de overheid zichzelf bij monde van het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) opzichtig op de borst.
Het PBL is ‘het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en
ruimte.’ En volgens eigen zeggen draagt het PBL bij ‘aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging
door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat.
Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en
altijd wetenschappelijk gefundeerd.’ Nou, als dat niet vertrouwenwekkend klinkt, dan weet ik het niet meer.
Het PBL bestaat overigens pas 2½ jaar.
Lees dit bericht op het nieuwe journaal verder.
Reactie
Op BNR radio was gister nog een floeperd die beweerde dat de zuren regen/ verzuring in verbinding staat
met de CO2 en Global warming???? Dus …….
In het interview wordt toegegeven dat de beschadiging van beelden door zure regen overdreven was voor
aandacht aan de overheid (geld dus) tevens de mestoverschotten zijn gecreëerd door de overheid zelf door
slecht beleid, er zijn honderden goede oplossingen aangeboden die alle van de tafel werden geveegd. Dit
was al 20 jaar geleden zo. Zo had je een man die een grote centrifuge had gemaakt om zo de vocht uit de
mest te scheiden. Een groot succes met verbluffende resultaten maar genegeerd door overheid en het
bedrijfsleven. Was niet veel geld aan te verdienen voor beide partijen. En dis maar een van de vele
voorbeelden.
Oh ja bijen verdwijnen Niet door mest !!!!!!!!!!!! das Bullshit!!!!!
Beluister hier het interview op BNR
http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=8&maand=11&jaar=2010&tijd=17:49&lengte=30&titel=Titel

Het biometrische paspoort als black box
Happy landings? luidt de titel van het onderzoek (WRR- Webpublicatie nr. 46)
van mr. Vincent Böhre over het biometrische paspoort. Zijn onderzoeksdoel is
het inzichtelijk maken van het biometrische paspoort als maatschappelijktechnologische 'black box' en de dynamiek die daarbinnen en daaromheen is
opgetreden. De vragen in het onderzoek hebben met name betrekking op
relevante Nederlandse actoren en hun doelen, alsmede hun relaties met
belanghebbenden zoals de burger. In het onderzoek wordt de parlementaire geschiedenis rond het
biometrische paspoort uitvoerig beschreven. Ook worden relevante ontwikkelingen in de Nederlandse 'civil
society' in kaart gebracht. De beginselen privacy, identiteit, transparantie, accountability, keuzevrijheid,
effectiviteit en efficiëntie vormen hierbij een rode draad.Böhre levert met deze publicatie een belangrijke
bijdrage aan het WRR-project Beleid, Informatie en Technologie (BIT) , dat in het voorjaar van 2011 het
rapport iOverheid publiceert. Dit adviesrapport gaat over de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij de
inzet van ICT. Over de technische, industriële en Europese aspecten van het biometrische paspoort
verschijnt dit najaar nog een studie van Max Snijder (Black box biometrisch paspoort).
Vincent Böhre studeerde internationaal & Europees recht en Nederlands recht aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij werkte voor Loyens & Loeff en Amnesty International, is actief bij het Nederlands Juristen
Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten.
Meer informatie
WRR-webpublicatie nr. 46 Happy landings? Het biometrische paspoort als black box WRR-project Beleid,
Informatie en Technologie (BIT)Artikelen etreffende Beleid, Informatie en Technologie
Bron: http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=5525
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Ook raket gefilmd boven New York
China roert zich met onderzeeërs, raketten en commando's in Turkije
Achter het Empire State Building is duidelijk een forse rookpluim zichtbaar,
die door talloze New Yorkers werd gezien en door CBS werd gefilmd. Een
raket, of een UFO?
Nadat in de VS afgelopen week de nodige oproer opstond over een
onbekende raketlancering voor de kust van Californië blijkt er één dag later
boven New York eveneens een razendsnel object te zijn gefilmd dat
verdacht veel leek op een raket. En nee, het is géén hoax: de raket -of wat het ook was- werd gefilmd door
helicopter nr. 2 van het grote TV-station CBS New York.Op het filmpje is vlak boven de rood-oranje gekleurde
skyline een snel vliegend voorwerp te zien dat een helderrode rookpluim (contrail) achterlaat. Een top
astronoom verklaarde dat het -net als in Californië- gewoon een commercieel of militair vliegtuig was, iets wat
door de meeste lezers echter niet geloofd wordt.Voor iedereen die bekend is met het fenomeen contrails zal
na het zien van de beelden dan ook duidelijk zijn dat het hier onmogelijk om een gewoon vliegtuig kan gaan.
Ten eerste ontstaat een contrail pas op een hoogte van 6700 meter; gezien de hoek ten opzichte van de
horizon en de skyline van New York betekent dit dat het object zeker 13.000 km. per uur moet hebben
gevlogen, véél sneller dan wat voor (militair) vliegtuig dan ook. Ook is de contrail veel te massaal voor een
gewoon vliegtuig, dat op die afstand niet meer dan een dun streepje had moeten achterlaten.
Een commentator berekende aan de hand van de waarschijnlijke afstand tot de wolkenkrabbers van New
York dat de snelheid van het object ergens tussen de mach 10 en mach 25 (ruim 30.000 km/uur) of sneller
moet hebben gelegen, wat overeenkomt met de snelheid van een geavanceerde ballistische raket. Anderen
classificeren het voorwerp als een UFO. (1)
China roert zich
Veel onafhankelijke experts zijn het er over eens dat de raketlancering bij Californië een dag eerder afkomstig
moet zijn geweest van een Chinese onderzeeër. De meest waarschijnlijke verklaring is dat China hiermee
protesteert tegen de voorgenomen Amerikaans-Zuid Koreaanse militaire oefening in de Gele Zee, die door
China als eigendom wordt beschouwd, ondanks het feit dat de Gele Zee officieel tot de internationale wateren
behoort. Vorige maand blies de VS de oefening nog tijdelijk af vanwege de felle Chinese protesten, maar de
Amerikanen zijn nog steeds van plan om het supervliegdekschip USS George Washington naar de Gele Zee
te sturen. Naast de 'onbekende', waarschijnlijke Chinese (2) raketlancering werd de Amerikaanse marine
onaangenaam verrast door het plotselinge opduiken van een Chinese Song-klasse onderzeeër, precies
tijdens een oefening rond het vliegdekschip USS Kitty Hawk ten zuiden van Japan. Volgens een
woordvoerder van de NAVO zijn de Amerikanen behoorlijk geschrokken van het feit dat China klaarblijkelijk al
zulke moderne onderzeeërs heeft dat het ongedetecteerd vliegdekschepen kan benaderen - en in potentie
dus ook kan aanvallen. (3)
Aan de andere kant van de wereld haalt China de banden met het steeds Israël-vijandiger wordende Turkije
krachtig aan. Onlangs berichtten we al dat China gevechtsvliegtuigen naar Turkije stuurde om mee te doen
aan de oefening Anatolian Eagle, die was afgezegd door de Amerikanen omdat Turkije weigerde om -zoals in
eerdere jaren gebruikelijk was- Israël te laten meedoen. Opmerkelijk was dat deze in Rusland gemaakt Su-27
jagers bijtankten in Iran.Afgelopen week stuurde het Chinese leger zelfs commandotroepen naar Turkije om
met het Turkse leger gezamenlijke militaire oefeningen te houden. Het was de eerste Turks-Chinese
commando oefening ooit, die was gericht op het oefenen op gevechten in bergachtig gebied. (4) Kortom:
China laat op het wereldtoneel steeds meer zijn spierballen zien.
Xander - (1) CBS New York (inclusief filmpje) ; (2) Steve Quayle ; (3) Daily Mail
(4) CSN-HQforums (/ Journal of Turkish Weekly)

Geld in België raakt op
BRUSSEL - Steeds meer geldautomaten in België zijn leeg. Oorzaak is
een staking bij waardetransporteur Brink's. Bij de grootste bank van
België, BNP Paribas Fortis, zit nu een op de zeven automaten zonder
bankbiljetten. De automaten verwijzen klanten door naar andere
apparaten, die nog wel voorzien zijn van geld. Dit weekend zal het aantal lege machines wellicht nog
oplopen. Een op de zeven automaten van BNP Paribas Fortis in België zit zonder bankbiljetten... Bij de
supermarkten hebben vooral winkels van Delhaize last van de staking. De kassa's hebben steeds vaker
gebrek aan wisselgeld. Ze bulken daarentegen juist wel van de bankbiljetten. Minister Annemie Turtelboom
(Binnenlandse Zaken) heeft de politie gevraagd een oogje in het zeil te houden op plaatsen waar veel cash
blijft liggen.http://www.telegraaf.nl/buitenland/8135781/__Geld_in_Belgi_raakt_op__.html?p=8,3
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'Netanyahu accepteert Jordaanse troepen op Westbank'
Shas partij wil belofte Obama op papier - Meerderheid Likud lijkt tegen
Amerikaans voorstel
Wat is het woord van een Amerikaanse president waard? Bush beloofde
dat Gush Etzion (zuiden van Jeruzalem, zie foto) bij Israël zou blijven,
maar Obama acht zich er niet aan gebonden.
Hoewel de Israëlische premier Netanyahu het onmiddellijk tegensprak zou
hij volgens geruchten vorige week op eigen houtje een overeenkomst met
de VS hebben gesloten over de toekomst van Judea en Samaria, internationaal bekend als de Westelijke
Jordaanoever of Westbank. De concessies van Israël zouden bij deze afspraak veel verder gaan dan in de
reguliere media wordt gemeld. Zo zou Netanyahu akkoord gaan met de geleidelijke terugtrekking van het
Israëlische leger, de oprichting van een Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967 en de komst van
Jordaanse troepen naar de Westbank (1). Voorlopig lijkt de premier het echter al heel moeilijk te krijgen om
zijn eigen partij te overtuigen om het nu op tafel liggende voorstel te accepteren.
Het huidige voorstel omhelst een nieuwe bouwstop in Judea en Samaria voor 90 dagen, exclusief Jeruzalem,
en tevens de belofte dat er daarna geen verlenging zal worden geëist. Ook zou de VS beloven anti-Israël
moties in de VN Veiligheidsraad, die gericht zijn op het éénzijdig erkennen van een Palestijnse staat of het
ondermijnen van het bestaans- en zelfverdedigingsrecht van Israël, met een veto te blokkeren. Daarnaast zou
Israël nog eens 20 F-35 gevechtsvliegtuigen ontvangen, naast de al eerder bestelde 20 exemplaren die naar
verwachting vanaf 2015 zullen worden geleverd.
Bij zijn bezoek aan de VS afgelopen week zou Netanyahu in geheime onderhandelingen met Saudi Arabië,
Egypte en Jordanië veel verder zijn gegaan dan het voorstel dat nu in het Israëlische kabinet besproken
wordt en dat bedoeld is om de Palestijnen weer terug aan de onderhandelingstafel te krijgen. De premier zou
met Amerika het volgende hebben afgesproken:1. Er komt een onafhankelijke Palestijnse staat binnen de
grenzen van voor 1967, met hier en daar slechts kleine grenscorrecties.
2. De belangrijkste Joodse nederzettingen blijven bij Israël horen en mogen binnen bestaand gebied worden
uitgebreid. Na 30 tot 50 jaar zal over de status van deze nederzettingen opnieuw onderhandeld worden. Over
dit onderwerp wordt nog gepraat.
3. Het Israëlische leger trekt zich na de oprichting van 'Palestina' geleidelijk terug uit Judea en Samaria.
4. Er komen Jordaanse troepen op de Westbank die het de komst van terroristen en het smokkelen van
wapens, raketten en andere munitie naar de Palestijnen moeten voorkomen.
Vooral punt 3 en 4 zijn een trendbreuk met het verleden. Nog nooit eerder ging een premier zo ver om de
voor Israëls veiligheid cruciale Westelijke Jordaanoever geheel over te geven aan de controle van
buitenlandse -nota bene Arabische- troepen.
Veel verzet tegen Amerikaans voorstel
Het is echter maar de vraag of Netanyahu zijn kabinet zover krijgt om hiermee akkoord te gaan. Coalitiehoofd
Ze'ev Elkin gelooft in ieder geval dat de meerderheid van de Likud ministers en parlementariërs tegen het nu
op tafel liggende voorstel zal stemmen - en daar zit de terugtrekking van het Israëlische leger en de komst
van Jordaanse troepen officieel dus nog niet eens bij. Elkin stuurde samen met het Nationale Unie
parlementslid Airye Eldad een brief aan de rechtervleugel van het kabinet waarin ze opriepen tegen het
Amerikaanse voorstel te stemmen. 'Geen enkel veiligheidsvoorstel kan net zo waardevol zijn als de veiligheid
van de heuvels en de Jordaanvallei,' stelden ze. (2)
De vicevoorzitter van het parlement (de Knesset), Danny Danon (Likud), hield een serie spoedgesprekken
met kabinetsleden om zich te verzekeren van hun steun voor de Joodse inwoners van de Westelijke
Jordaanoever. Daarbij herinnerde hij de ministers aan het feit dat 'een tweede bouwstop nooit een
levensvatbare optie voor de regering Netanyahu is geweest en zou moeten zijn. Een paar extra F-16's
kunnen onze aloude idealen, verplichtingen en beloften aan de burgers van Israël niet vervangen.'
Eli Yishai, voorzitter van de Shas partij, zei dat hij niet tegen een tijdelijke bouwstop zal stemmen, mits
president Barack Obama schriftelijk garandeert dat Israël na 90 dagen weer gewoon verder kan met het
bouwen in grote bevolkingscentra. De Shas partij, die een sleutelrol vervult in Netanyahu's regering, wil
eveneens zwart op wit dat de bouwactiviteiten in Jeruzalem onbeperkt door kunnen gaan.(3)
Beloften presidenten VS blijken weinig waardDe waarde van een dergelijke schriftelijke garantie van een
Amerikaanse president waard is echter maar beperkt, getuige het feit dat de voormalige president George W.
Bush een paar jaar geleden in een brief beloofde dat de in het zuiden van Jeruzalem gelegen wijken Maaleh
Adumim en Gush Etzion bij de oprichting van een Palestijnse staat onderdeel van Israël zouden blijven. De
regering Obama zegt nu dat het zich niet gebonden acht aan Bush' beloften en dat het slechts om
'persoonlijke' toezeggingen ging.
Dan is er nog de flamboyante recht-voor-zijn-raap minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman,
voorzitter van coalitiepartij Yisrael Beiteinu. Hij verklaarde afgelopen week opnieuw dat hij geen nieuwe
bouwstop zal accepteren, 'zelfs niet voor één dag'. De kleinere coalitiepartij Het Joodse Thuis, dat slechts drie
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parlementsleden heeft, is verdeeld. Twee leden willen eerst de besprekingen afwachten, maar de derde wil
de coalitie meteen verlaten als het kabinet akkoord gaat met een nieuwe bouwstop.
'Nieuwe bouwstop is val'De voorzitter van de Yesha (Judea en Samaria) Raad, Danny Dayan, is in ieder
geval mordicus tegen. 'De unilaterale 10-maanden durende bouwstop heeft niets bereikt, behalve dan dat het
idee van het bevriezen van de rechten van onze families ineens een voorwaarde voor vrede is geworden. Als
Israël tot een nieuwe bouwstop wordt gedwongen dan komen we in de val terecht waarin we nu al praten
over een definitieve status, terwijl de Palestijnen nog nooit ook maar één concessie hebben gedaan.'
Ook vice-premier Moshe Ya'alon vindt het Amerikaanse voorstel voor een nieuwe tijdelijke bouwstop een
misleidende val. De Palestijnen reageerden er zeer terughoudend op. Saeb Erekat, de belangrijkste
Palestijnse onderhandelaar, zei dat de Amerikanen hen nog niet officieel op de hoogte hadden gesteld, maar
dat 'ze weten dat wij een groot probleem hebben als Oost Jeruzalem er niet bij betrokken wordt.' Wel zal PApresident Mahmoud Abbas het plan voorleggen aan de Palestijnse besluitmakers en officials van de
Arabische Liga. (4)
Xander - (1) DEBKA ; (2) Jerusalem Post ; (3) Arutz 7 ; (4) Haaretz

Amerikaan ten onrechte geëxecuteerd op basis van haartje
DNA-testen hebben gisteren uitgewezen dat het haartje op basis waarvan Claude Jones in de Verenigde
Staten in 1990 ter dood veroordeeld en tien jaar later geëxecuteerd werd, niet van hem was. Hierdoor is
ongerustheid ontstaan over de mogelijkheid dat Texas een onschuldige geëxecuteerd heeft.
Amerikaan ten onrechte geëxecuteerd op basis van haartje
DNA-testen hebben gisteren uitgewezen dat het haartje op basis waarvan Claude Jones in de Verenigde
Staten in 1990 ter dood veroordeeld en tien jaar later geëxecuteerd werd, niet van hem was. Hierdoor is
ongerustheid ontstaan over de mogelijkheid dat Texas een onschuldige geëxecuteerd heeft.
Het was de krant Texas Observer die het onderzoek mee financierde en de resultaten publiek maakte.
Volgens de DNA-testen behoorde het haartje toe aan het slachtoffer, een winkelier die in 1989 gedood werd
bij een overval. Bij de ter dood veroordeling van Claude Jones had microscopische analyse uitgewezen dat
het haartje afdoende gelijkenissen vertoonde met het haar van Claude Jones, wat moest bewijzen dat hij
aanwezig was op de plaats van de feiten.
Jones, die op het moment van zijn ter dood veroordeling een levenslange gevangenisstraf uitzat voor de
moord op een medegedetineerde, heeft altijd volgehouden dat hij op het moment van de feiten in een auto
wachtte en dat zijn medeplichtige de feiten pleegde. Hij kreeg in 2000, op 60-jarige leeftijd, een dodelijke
injectie. (afp/tw)
12/11/10 01u51 - Claude Jones. - Bron: HLN

En dat was Ierland…
Complete artikel: www.zerohedge.com
Na Griekenland is nu Ierland aan de beurt om "de facto" failliet te gaan. Met
exploderende rente op Ierse staatsleningen en een exploderende prijs van
verzekeringen op Iers staatspapier wankelt nu het tweede "Euroland" op het randje
van bankroet.
Europa is bereid Ierland te redden, volgens EU voorzitter Barroso. De Ierse staat
is in ernstige problemen gekomen door het redden van verschillende banken en de
imploderende Ierse economie. Tevens staat de Ierse vastgoedbubbel op het punt
te knappen wat ook bij banken op het Europese vastenland te voelen zal zijn. Ook
daarom zal een redding snel worden gestrikt.
Ook op de G20 wordt over Ierland gepraat.
Vandaag liep het verschil tussen de "yield" op Duitse staatsleningen (de
Benchmark voor Europa en de Euro) en Ierse op tot recordniveau, wat directe
aanleiding is voor de zorgwekkende situatie.
Ps. de truc is natuurlijk om tegen Ierland te speculeren en zo een bailout te forceren. Ierland kan toch niet de
schade door een Irish Anglo Bank opbrengen. Door het "reddingsscherm" hebben Ierse obligaties een goud
randje. Dit is bijvoorbeeld de reden dat China zich inkoopt in Griekenland en Portugal: dollars dumpen tegen
door de EU gegarandeerde staatsleningen.
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Defensie twijfelt over cybersoldaten
Vrijdag,15:33 door Redactie
Defensie wil ondanks bezuinigingen meer uittrekken voor het
beschermen van de digitale infrastructuur, daarnaast staat het open
voor het inzetten van cyberreservisten. Dat zij Generaal-majoor
Koen Gijsbers tijdens de Infosecurity beurs die vorige week in Utrecht plaatsvond. "De burger verwacht als er
niets meer werkt in Nederland, dat dan het leger komt. Daarom moeten onze spullen nog wel werken."
Daarbij wordt niet alleen geïnvesteerd in verdediging. "Als je alleen maar verdedigt, verlies je uiteindelijk ook
de oorlog." De meeste winst valt volgens Gijsbers dit moment in "cyberdefense" te behalen. Het
defensienetwerk is streng beveiligd, strenger dan andere ministeries en dat kan weleens voor problemen
zorgen als er informatie moet worden uitgewisseld.
USB-sticks
Een ander punt waar Defensie op wil inzetten is awareness. Als het aan Gijsbers ligt zouden mensen die voor
het eerst de computer aanzetten een cursus krijgen. "Het gaat erom dat je mensen bewust maakt dat er
consequenties kunnen zijn van het handelen." Zo is Defensie zeer terughoudend met USB-sticks. Die zijn bij
vertrouwelijke systemen verboden. Voor de systemen waar de datadragers wel zijn toegestaan, gebruikt men
alleen beveiligde USB-sticks. Gijsbers merkt op dat het bij het verliezen van een USB-stick het niet eens
uitmaakt wat erop staat. "Of er nu iets nuttigs op staat of niet is niet relevant. Het gaat om het feit dat iemand
een USB-stick vindt van Defensie, ook al is het totaal nutteloze informatie, dan heb je een imagoprobleem."
Cyberaanvallen
Gijsbers wilde niet vertellen over wat voor cybermogelijkheden Defensie allemaal beschikt en of Nederland
cyberaanvallen kan uitvoeren. PVV-Kamerlid Kops vroeg onlangs aan de Kamer wat de visie van de Minister
van Defensie op de offensieve capaciteit van Nederland is. "Er zijn namelijk landen waarvan we denken dat
ze offensieve capaciteiten hebben. Ik heb namelijk nog nooit iemand gezien die openlijk heeft verteld dat ie
dit heeft. En dat ga ik dus ook niet vertellen." Gijsbers liet verder weten dat er kennis van offensieve
capaciteiten moet zijn om jezelf te kunnen verdedigen.
Binnen de Nederlandse strijdkrachten is er nog geen aparte eenheid voor cybersecurity verantwoordelijk. Bij
andere landen vindt er wel een ontwikkeling plaats, waar specifieke bataljons worden ingericht. "Wij hebben
de capaciteit gecentraliseerd in Defensie." Eén van de vragen waar het ministerie nu mee zit is of er een
speciale cybereenheid moet komen en in welke mate. "In dit onderwerp moet je concurreren met andere
capaciteiten, in een tijd dat het budget naar beneden moet. Het zou best kunnen zijn dat we dit soort
eenheden in de toekomst gaan ontwikkelen."
Reservisten
Wat betreft zaken als privacy en controle is Gijsbers duidelijk. "Ik ga niet over het internet. Het is een
omgeving waarin we opereren, die moet je accepteren zoals die is." Gijsbers vindt niet dat de overheid alles
moet oplossen. "Waar ligt de grens tussen aan de ene kant het bedrijfsleven en de burger en aan de andere
kant de overheid." Defensie mag dan over een cybereenheid twijfelen, het staat open voor "cyberreservisten".
Vrijwilligers die meehelpen met het beveiligen van systemen. In Estland werd na de DDoS-aanvallen in 2007
een organisatie van reservisten opgezet. Gijsbers liet weten dat ook in de VS een groot korps van reservisten
is, waarvan er heel veel verstand hebben van IT-security. Bij één aanval op Amerikaanse systemen zijn die
reservisten ook in actie gekomen en naar het Pentagon gereden, aldus Gijsbers.
"Ik vind dat een hartstikke goed idee, de vraag is even hoe je dat gaat organiseren. Ik vind het een goed idee,
want ook in Nederland zijn er een hoop mensen die ook in dienst hebben gezeten waarvan je de kennis goed
zou kunnen gebruiken." Cyberreservisten hoeven niet per definitie over een militaire achtergrond te
beschikken. "Het is een goed idee om nader uit te werken", besloot de Generaal-majoor.
Security.nl

Europa simuleert totale cyberoorlog
Published by Henk (Beheerder)
Essentiële web services zijn onder gesimuleerde aanval gekomen omdat
de Europese naties hun cyber verdedigingen testen.
De allereerste cross-Europese simulatie van een all out cyber aanval was
gepland om te testen hoe goed naties omgaan als de aanslagen
verbindingen vertragen. De oefening is ook getest hoe naties samen werken om een complete shut-down
van de internationale verbindingen te voorkomen. Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale
agenda, zei dat de oefening was bedoeld om de paraatheid te testen en het was een “belangrijke eerste stap
in de richting om samen te werken aan potentiële online bedreigingen van de essentiële infrastructuur “.
Lees meer: bbc.co.uk
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Onze toekomst: ‘In de naam van Homeland Security’..?!
Door GuidoJ. ⋅ november 13, 2010
Er is een zeer verontrustende ontwikkeling in de VS gaande. SWAT-teams,
uiterst zwaarbewapende arrestatieteams, zijn structureel bezig met een golf
van ‘verborgen geweld’ tegen de Amerikaanse bevolking. Deze burgers
wordt als het ware van-binnen-uit, te kennen gegeven, dat zij NIETS (meer)
te vertellen hebben.. Heftige video-voorbeelden van deze ontwikkeling
hieronder in het artikel!
‘America the Free’ is niet meer, dát mag de conclusie zijn!
‘Ons voorland is Amerika’, zo wordt het vaak geroepen. Amerika heet dan volledig, de ‘Verenigde Staten van
Amerika’. Wereldleiders zijn het.., en ‘zij’, wie dat ook mogen zijn.., hebben het voortouw genomen in het
opbouwen van een ‘Nieuwe Wereld Orde’, of zoals dat dan in het Engels heet, de New World Order.
Amerika beschouwt zichzelf kennelijk al heel lang als wereld-leider, heeft daar hard voor gewerkt en de
grootste economie ter wereld opgebouwd. Dat betekent dan kennelijk dat je baas bent.. en de VS handelt
inmiddels dan ook als zodanig.* * *
Onze toekomst: ‘In de naam van Homeland Security’..?!
WantToKnow © november 2010 – Annelies en Guidox
Maar laten we hier gewoon maar even onze voeten op Aarde zetten. Als we vooraan
beginnen is het verhaal simpel: inmiddels is ruimschoots bewezen EN TOEGEGEVEN:
De invallen in Irak en Afghanistan door Verenigde Staten, met grote hulp van de
toenmalige Britse premier Tony Blair, waren onterecht. Er zijn excuses aangeboden
door Bush en Blair. En inmiddels zijn ze beiden met hun biografie nota bene, zichzelf
aan het schoon pleiten. Maar de schade lijkt inmiddels onomkeerbaar.. The damage
done!
Ook Bush kletst het gewoon ook weer recht in zijn nieuwe boek..! Excuses waren
eigenlijk ook niet op zijn plaats.. Want ‘met de wetenschap van toen, zou ik het weer
precies zó doen!’ Waar kennen we deze uitdrukking van..?
Een president die opstaat en burgers vraagt met hem de 'The War on Terrrrorrrr' wil gaan voeren. Of de
Amerikaanse burgers dan wel even hun burgerrechten in willen leveren..!!
Maar de volledig illegale en dus onterechte invallen in Irak en Afghanistan hebben er wel keihard toe geleid,
dat alle vormen van terrorisme-bestrijding inmiddels voornamelijk in het binnenland plaatsvinden…!
Of zoals dat zo ‘mooi’ in bombastische taal wordt genoemd: ‘Homeland Security’.. En hier noemen we dat
natuurlijk: Binnenlandse veiligheid.
In principe komt het daarbij op neer, dat in de VS elke Amerikaan als een potentieel terrorist dient te worden
beschouwd. In feite dus ook vogelvrij is, totdat hij kan bewijzen, dat de overheids’dienaren’ het bij het
verkeerde end hadden..! In juridische termen noemen we dat de ‘omgekeerde bewijslast’..
De founding-fathers zouden zich omdraaien in hun graf bij het zien van deze misstanden.
En natuurlijk is het zo dat (nog) niemand werkelijk zijn onschuld dient te bewijzen, maar wat scheelt het, hoe
ver is de VS daarvan verwijderd..? Want vanuit de Amerikaanse overheid wordt inmiddels wél zo gedacht..!
En precies nou DÁT is de oogst van 11 September 2001! We moeten gewoon zeggen: ‘de bedoelde oogst’..
Want het ging natuurlijk helemaal niet om Sadam. Noch om zijn ‘weapons of mass-destruction’..
Eén van de belangrijkste doelstellingen was gewoon het verkrijgen van MACHT OVER BURGERS in het
‘Homeland’..!
(Dat daarnaast het Defensiebudget met zo’n 50% werd verhoogd, naar ruim US$ 600 Miljard, om met name
de ‘Taliban’ aan te pakken, was kennelijk ‘mooi meegenomen’.. Voor alle politieke ‘wapenvriendjes’ van de
Bush-club)
Maar we maken nu een sprong van 2001 naar 2010, en wel naar November 2010.
‘Dictatoriale’ prikacties ..?
Een grote stap wellicht, maar kun jij misschien vertellen of je een terrorist bent als je ongediplomeerd het
kappersvak uitoefent..?
Want kennelijk is dat sinds 7 november jl. in de VS wél het geval…! We willen je als bewijs voor deze stelling,
de volgende video laten zien, waar maar liefst 14 zwaar bewapende soldaten een ‘geweldige overwinnig
behaalden door 3 mensen in de handboeien te slaan’…
En niet zomaar mensen, neeeee… Het waren mensen dus, die -zoals gezegd- ongediplomeerd het
kappersvak aan het uitoefen waren..! We kletsen dus niet uit ons nek; dit is geen fictie! Dit gebeurt écht;
terwijl we in 2010 leven.
Al eerder lieten we invallen zien, door zwaar bewapende arrestatie (SWAT-)teams zien, dat was op
organische bedrijven. Zullen we even je geheugen opfrissen? Kijk dan op dit artikel HIER op WantToKnow.
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Maar het gaat nog veel verder: Amerikaanse SWAT-teams mogen kennelijk zonder gerechteklijk bevel, zwaar
bewapend hun gang gaan; kijk naar deze 3 bronnen:
HIER, HIER en HIER.
Deze zaken gebeuren NU en we tonen het met deze video’s keihard aan..! Weet dat we nooit meer zullen
kunnen zeggen : “Wir haben est nicht gewust!”..
Nog een paar zaken..?
Student getaserd omdat hij zijn pet niet wil afdoen:
Een hele discussie over ‘hoe’ en ‘waarom’ een 10-jarige jongen wordt getaserd, in een dagopvangcentrum.
De politie-leiding verklaart dat het hen niet uitmaakt ‘hoe oud iemand is. Als een agent zichzelf in gevaar
acht, mag hij ingrijpen..’
Op 3 oktober 2009 vond de 17 jarige Victor Steen de dood. Pensacola-agent Cop Gerald Ard, was de man
die deze jongen vanuit zijn politie-auto taserde, waarna de jongen van zijn fiets valt. Vervolgens rijdt de politie
over hem heen, waarbij de jongen de dood vindt. De agenten bedreigen vervolgens de omstanders, wanneer
deze het incident filmen.
x
Deze camera heeft geregistreerd hoe een 37-jarige moeder, in het bijzijn van haar kinderen (!!), meerdere
malen wordt getaserd in New York.. Niet tijdens een inval of iets dergelijks, maar bijna een routine
verkeerscontrole. De moeder wordt gearresteerd en meegenomen en de politie laat haar kinderen 40 minuten
lang achter in de auto in de vrieskou.
x
Als aanvullend bewijs, willen we je graag een paar van de commentaren laten lezen, die onder deze
verschillende YouTube’s zijn geplaatst:
- “Dit is hier in Californië al aan de gang sinds 1999. Er worden bijvoorbeeld invallen gedaan bij restaurants,
om bij de werknemers zaken te controleren als werkeloosheidsverzekering en dergelijke. Er wordt gewerkt
met zware wapens, waarbij de eigenaar van het restaurant en de werknemers te horen krijgen: “Get on the
fucking ground, motherfuckers “. Welcome to the New World Order”
- “Hier in Albuquerque, New Mexico worden SWAT-teams gewoon ingezet bij familie-opstootjes.. Er wordt
dan alleen als argument aangegeven, dat er mogelijk vuurwapens bij betrokken zouden kunnen zijn. Er wordt
ook bij het minste of geringste dodelijk gevuurd, op verdachten die iets bij zich hebben dat op een wapen kan
lijken..!”
Dit is Amerika anno 2010.
En als je denkt dat zich niet in Europa/Nederland zal gaan afspelen, dan willen we je niet teleurstellen, maar
het ziet er toch écht uit dat dit óók onze toekomst gaat worden! Want dit is wat we al kennen. Is dit wat je/ons
te wachten staat bij de veiligheidscontroles’ in de VS en ook Europa wanneer je vliegt..?
Passagierscontroles lopen uit de hand en worden regelrechte vernederingen!
In de VS worden je vrienden, buren, werknemers en familieleden vernederd tesamen met je medereizigers.
Vernederd in de zin van molestatie en sexuele intimidatie. Allemaal door TSA-medewerkers (Transport
Security Administration), die onder dekking van ‘de wet’ deze fratsen uithalen.
Het wordt tijd voor actie, zo roepen veel Amerikanen. Het wordt tijd om nou eens de spotllight te richten op
één van de meest creapy figuren in de VS, die onder het mom van ‘veiligheid’ zijn vernietigende werk doet op
de burgerrechten. Waarom is hij überhaupt in staat gesteld om dit ‘veiligheidsprogramma’ te starten. Hij was
het hoofd van de dubieuze ‘Homeland Security’ en nadat hij persoonlijk geprofiteerd had van deze
organisatie, vertrok hij..
Hier het hele verhaal van Meg McLain die precies dát overkwam in de VS, wat je niet verwacht in ‘volledige
vrijheid’. Een discussie met de presentator van een radioshow, waarbij ook de term ‘Nazi-Germany’ valt..!
Wordt het niet eens tijd om te stoppen met vliegen in de VS en de schijtlijsters van medewerkers van
luchtvaartmaatschappijen te vertellen waarom je ermee stopt? Het wordt tijd om ook het ‘spotlight’ te richten
op de industrieën de deze belachelijke machines maken en de bureaucraten die de machines kopen. Die
bovendien liegen over het niveau van straling dat je voor de keizen krijgt..?
Hier is een uitzending van Alex Jones, die ook Meg McLain interviewt en in hetzelfde verband zijn
verhaal plaatst.
Bron en video’s:http://www.wanttoknow.nl/overige/onze-toekomst-in-de-naam-van-homeland-security/
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De Occulte Wereld van C.G. Jung
Door JanSmith ⋅ november 14, 2010 Reageer Print Email
De afgelopen week was weer een week vol merkwaardige gebeurtenissen. Naast alle
berichten over plotseling in brand vliegende vliegtuig- en scheepsmotoren, was er ook
nog een tot nu toe onbekende raket die uit het niets boven de Oceaan bij Californië
verscheen (en waarvoor het Pentagon vier dagen(!) nodig had om met de verklaring te
komen dat het gewoon om ‘de condensstreep van een gewoon passagiersvliegtuig’
ging..
Psycho-analyst Dr. Carl Gustav Jung, zijn tijd ver vooruit!
Maar er was nog iets anders dat mijn aandacht trok. De wereldberoemde Carl Sigmund Jung schreef een
boek waarin hij spreekt over het ‘Eind der Tijden’. Hij baseerde zich daarbij op oude Egyptische teksten waar
hij toegang toe gehad schijnt te hebben.Hij beschrijft in zijn boek “The Red Book” (recentelijk verschenen in
oktober 2009) over de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk.
Het opzienbarende ‘Red Book’ is echter meer: Jung beschrijft tot in de kleinste details wat hem tijdens zijn
eigen, wat hij noemde ‘creatieve ziekte’ is overkomen.
Wetenschappers buigen zich al jaren over de prachtige tekeningen en schilderijen van de vader van de
psychoanalyse en verbazen zich tot vandaag over zijn onverwacht intrigerende bekentenissen aangaande
zijn grote betrokkenheid bij mystiek en magie.
Het was duidelijk dat Jung zijn gevestigde reputatie als academicus in de waagschaal stelde toen hij de
waarschuwing van de Egyptenaren over op handen zijnde veranderingen naar buiten bracht.
Hij deed dat echter toch omdat hij er stellig van overtuigd was dat deze kennis van belang was voor de
mensheid om zich op de komende veranderingen voor te bereiden.
“Mijn geweten als psychiater zegt mij dat ik mijn plicht moet doen en de weinigen die mij aanhoren voor te
bereiden op de komende gebeurtenissen die volledig in overeenstemming zijn met het eind van een tijdperk”.
* * *X
- De Occulte Wereld van C.G. JungHoe een bijna-dood-ervaring de houding van de beroemde psycholoog,
ten opzichte van de wereld van mystiek en magie transformeerde.
vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be -juli 2010
-originele tekst HIERx
Carl S. Jung: De Sage van Küsnacht (©Getty Images/Central Press)
Op 11 februari 1944 gleed de 68-jarige Carl Gustav Jung – toen al de
beroemdste psycholoog ter wereld – op het ijs onderuit en brak daarbij zijn
kuitbeen. Tien dagen later kreeg hij in het ziekenhuis een hartinfarct als
gevolg van een embolie in zijn gewonde been.Hij werd behandeld met
zuurstof en kamfer, verloor het bewustzijn en had een, naar het zich liet
aanzien, bijna-dood-ervaring – of, afhankelijk van hoe je het bekijkt, een
delirium. Hij zag zichzelf zo’n 1.500 kilometer boven de Aarde zweven.De
oceanen en continenten flakkerden in het overwegend blauwe licht en
Jung was in staat de Sahara-woestijn en de met sneeuw bedekte toppen van de Himalaya te
onderscheiden.Hij had het gevoel alsof hij uit zijn baan zou vallen, maar toen hij naar het zuiden draaide,
verscheen er een reusachtige zwarte monoliet in zijn gezichtsveld. Het was een soort tempel en bij de ingang
zag Jung een Hindoe in lotushouding zitten. Binnen flikkerden ontelbare kaarsen en hij voelde hoe het hele
schimmenspel van de aardse ervaring wegviel. Het was niet prettig en wat overbleef was een ‘essentiële
Jung’, de kern van zijn ervaringen.
Hij wist dat hem binnenin de tempel het geheim van zijn bestaan, van het doel van zijn
leven, zou worden onthuld. Hij stond net op het punt de drempel over te stappen, toen hij
zag hoe vanuit Europa – dat ver beneden hem lag – de beeltenis van zijn leraar
verscheen in de archetypische vorm van de Koning van Kos – het eiland van de tempel
van Asclepius, de Griekse God van de Geneeskunst. Hij vertelde Jung dat zijn vertrek te
vroeg was gekomen en dat velen verlangden dat hij zou terugkeren en hij, de Koning,
was gekomen om hem daarbij te helpen.
Toen Jung dit hoorde, was hij hopeloos teleurgesteld en bijna onmiddellijk kwam er een
eind aan zijn visioen. Hij ervoer de weerstand tegen het verder moeten leven, iets dat
velen na een bijna-dood-ervaring meemaken, maar wat hem het meest dwarszat, was
het weerzien met zijn leraar in diens archetypische vorm.
Hij wist dat dit betekende dat de man zijn eigen leven had opgeofferd om dat van Jung te
redden. Op 4 april 1944 – een datum waarin numerologen zich kunnen verheugen – zat
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Jung voor het eerst na zijn infarct weer rechtop in zijn bed. Op diezelfde dag kreeg zijn leraar
bloedvergiftiging, moest met spoed worden opgenomen en stierf een paar dagen later.
Jung was ervan overtuigd dat hij niet zomaar iets had gehallucineerd, maar dat hem een blik op de
werkelijkheid was gegund. Hij had naast de tijd geleefd en die ervaring was zonder meer van grote invloed op
hem geweest. Ten eerste verdwenen de depressiviteit en pessimisme die hij tijdens de Eerste Wereldoorlog
had opgelopen. Maar er was daarnaast nog iets anders aan de hand.
Gedurende zijn lange carrière had hij bij zijn collega’s, vrienden en lezerspubliek de indruk gevestigd dat hij
boven alles wetenschapper was. Hij was beslist geen, en hij herhaalde dat vaak als een mantra, geen
mysticus, geen occultist, of visionair, termen die hem door zijn criticasters waren toegevoegd omdat zij
weigerden zijn wetenschappelijke beweringen te accepteren. Nu, teruggekeerd van de rand van de dood,
leek hij tevreden met het feit dat de wetenschapper in hem voor de resterende 17 jaar van leven naar de
achtergrond was verdreven.
Vliegende schotels, astrologie, parapsychologie, alchemie, zelfs voorspellingen over de komst van een
‘Nieuw Watermantijdperk’..
Uitspraken over al dit soort ‘dubieuze’ onderwerpen, uiterst ‘twijfelachtig’ in de ogen van de moderne
wetenschap wel te verstaan – vloeiden onophoudelijk uit zijn pen!
Hoewel Jung altijd had geloofd in de werkelijkheid van een ‘andere wereld’, was hij altijd voorzichtig geweest
daar openlijk over te spreken. Nu, na zijn visioenen, leek hij minder zwijgzaam. Hij had, zo leek het, een soort
conversie-ervaring gehad en de interesses die de wereldberoemde psycholoog tot dan toe voor zichzelf had
gehouden, werden nu algemeen bekend.
Vliegende schotels, astrologie, parapsychologie, alchemie, zelfs voorspellingen over de komst van een
“Nieuw Watermantijdperk”: uitspraken over al dit soort ‘dubieuze’ onderwerpen – ‘twijfelachtig’ in de ogen van
de moderne wetenschap wel te verstaan – vloeiden onophoudelijk uit zijn pen. Hoewel hij in zijn lange
carrière altijd wel te maken had gehad met het weerspreken van aantijgingen aan zijn adres over mystiek en
occultisme – hetgeen overigens de oorzaak was van zijn breuk met Freud in 1912 – leek het er tegen het
eind van 1940 op dat hij voor zichzelf had besloten die strijd voor altijd te staken.
De ‘Sage van Küsnacht’ en de ‘Heksenmeester van Zürich’, etiketten die Jung tijdens de laatste tien jaar van
zijn leven opgeplakt heeft gekregen, was begonnen.
Het zit in de familie
En toch was Jung vanaf het allereerste begin al betrokken bij het occulte – het zat hem letterlijk in het bloed.
Zijn grootvader van moederskant, dominee Samuel Preiswerk, die Hebreeuws geleerd had omdat hij geloofde
dat die taal in de Hemel werd gesproken, accepteerde de aanwezigheid van geesten en hield in zijn
studeerkamer altijd een stoel vrij voor de geest van zijn overleden eerste vrouw, die vaak bij hem op bezoek
kwam. Jungs moeder Emilie werkte voor de eerwaarde Samuel en moest de doden wegjagen die hem
afleidden terwijl hij zijn preken schreef.
Emilie Preiswerk, de moeder van Carl Jung
Zelf ontwikkelde Emilie in haar jeugd mediamieke gaven. Toen ze 20 jaar was, lag ze
gedurende 36 uur in coma en toen haar voorhoofd met een gloeiende pook werd
aangeraakt, werd ze wakker en sprak zijn met vreemde klanken en uitte zij allerlei
verwarde profetieën. Emilie ging gedurende haar hele leven door met het ervaren van
trancetoestanden, waarin zij met de doden communiceerde.
Ze scheen ook een gespleten persoonlijkheid te hebben gehad: van tijd tot tijd hoorde
Jung haar tegen zichzelf praten met een stem die hij niet herkende als de hare en de
diepzinnige opmerkingen die zij maakte kwamen voort uit een voor haar doen atypische
autoriteit. Die ‘andere’ stem sprak in vage vermoedens over een wereld die veel vreemder
was dan die welke de jonge Carl dacht te kennen.
Deze ‘gespletenheid’ die Jung had waargenomen bij zijn moeder, zou hij later in zijn leven ook gaan ervaren.
Zo rond zijn twaalfde werd hij letterlijk twee persoonlijkheden. Er was zijn normale jongenachtige ‘ik’ en er
e
was nog iemand anders. De ‘Ander,’ zoals Carl hem noemde, was een figuur uit de 18 eeuw, een magistraal
type dat een witte pruik en schoenen met gespen droeg en zich in een indrukwekkend rijtuig liet rondrijden en
bovenal neerkeek op de jongeling. Jung kon zich maar met moeite aan de indruk onttrekken dat hij in een
vorig leven zelf dit figuur moest zijn geweest.
Als hij soms een ouderwets groen rijtuig zag, had hij altijd het gevoel dat het uit zijn tijd kwam. Zijn latere
besef van het collectief onderbewustzijn, dat psychische reservoir van symbolen en beelden waarvan hij
geloofde dat wij dat bij onze geboorte erven, is in zekere zin een vorm van reïncarnatie, en Jung was er zelf
van overtuigd dat er zoiets als een leven na de dood moest zijn.
Snel na de dood van zijn vader in 1896 – toen Jung 21 was – had hij twee dromen waarin zijn vader zo
levendig aan hem was verschenen dat hij de mogelijkheid van een leven na de dood ging overwegen. In een
andere, latere droom vroeg Jungs vader hem advies over zijn huwelijk, omdat hij zich wilde voorbereiden op
de komst van zijn vrouw. Jung beoordeelde dit als een voorgevoel en spoedig daarna stierf zijn moeder.
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En jaren later, toen zijn zuster Gertrude stierf – dat was tien jaar voor zijn eigen bijna-dood-ervaring – schreef
Jung: “wat er na de dood gebeurt zo onuitspreekbaar glorieus is, dat onze verbeeldingskracht en
gevoelens vreselijk tekortschieten en wij niet in staat zijn ons er zelfs maar bij benadering een beeld
van te vormen.” [1]
Tafels en messen..
Carl Jung's quotes tonen een diep begrip van de oerelementen, de oerbouwstenen van ons bestaan.
Jungs moeder was betrokken bij tenminste twee zeer bekende paranormale
gebeurtenissen die in praktisch ieder boek over hem worden aangehaald.
Toen Carl in zijn kamer zat, hoorde hij plotseling een enorme knal vanuit de
eetkamer. Hij rende er binnen en trof er zijn verstijfde moeder aan.
De ronde walnoten eettafel was dwars door midden gescheurd. De scheur
volgde geen naad in het houtwerk, maar liep dwars door het hout. Drogend
hout kon daar niet de oorzaak van zijn: de tafel was 70 jaar oud en het was die dag behoorlijk vochtig.
Jung dacht: “Er gebeuren hier wis en waarachtig merkwaardige ongelukken”. En alsof ze zijn gedachten kon
lezen, antwoordde Emilie met haar ‘andere’ stem: “Ja, ja, dit heeft zeker iets te betekenen”.
Twee weken later gebeurde er voor de tweede keer iets merkwaardigs. Toen hij ’s avonds thuiskwam, trof hij
het huisgezin in complete verwarring aan. Een uur daarvoor was er opnieuw een harde knal gehoord, die
ditmaal uit de grote wandkast kwam. Niemand had enig idee wat het geluid kon hebben veroorzaakt. Jung
inspecteerde de kast. In het gedeelte waar het brood werd bewaard trof hij een brood en een broodmes aan.
Het mes was in verschillende stukjes uit elkaar gespat en de stukjes lagen keurig gerangschikt in de
broodmand. Het mes was ’s middags nog gebruikt tijdens de thee, maar niemand had het sedertdien
aangeraakt of de servieskast geopend. Toen hij het mes naar een messenmaker bracht, werd hem verteld
dat er geen fouten in het metaal te ontdekken waren en dat iemand het met opzet moest hebben vernield. Hij
hield het kapotte mes voor de rest van zijn leven in zijn bezit en stuurde er jaren later een foto van aan de
paranormaal onderzoeker J.B. Rhine.
GEESTEN OP KOMST
Tegen die tijd was Jung, zoals zovelen, geïnteresseerd geraakt in spiritualiteit en las er alle literatuur over –
boeken van Zöllner, Crooks, Carl du Prel, Swedenborg en Justinus Kerner’s klassieker ‘The Seeress of
Prevorst’. Hij verzorgde lezingen voor de Zwitserse studentensociëteit ‘Zofingia’ aan de Universiteit van
Basel over ‘De Waarde van Speculatief Onderzoek’ en ‘Aan de grenzen van de Exacte Wetenschap’, waarin
hij het dominante materialistisch paradigma ter discussie stelde dat toen, en tegenwoordig opnieuw,
regeerde.
Jung leidde zijn medestudenten tijdens verschillende occulte experimenten, maar wanneer hij met hen over
zijn ideeën sprak of hen maande die experimenten serieus te nemen, ontmoette hij toch veel weerstand.
Kennelijk had hij meer geluk met zijn dashond, waarvan hij het gevoel had dat die hem wel begreep en
volgens Carl was het beestje zelf ook in staat bovennatuurlijke aanwezigheid te voelen.[2]
Carl Jung met zijn nicht Helene Preiswerk; zij was waarschijnlijk
smoorverliefd op hem.
Een andere persoon die ook bovennatuurlijke aanwezigheid kon
aanvoelen, was zijn nicht van moeders kant, Helene Preiswerk. In een
brief aan J.B. Rhine over het versplinterde broodmes, verwijst Jung naar
Hellie – zoals hij haar noemde - als een ‘jonge vrouw met opmerkelijke
mediamieke gaven’ die hij ten tijde van de gebeurtenis met het mes had
ontmoet.
In zijn ‘zogenaamde’ autobiografie ‘Memoires, Dromen, Reflecties’ merkt
hij op dat hij na de incidenten met het broodmes en de tafel betrokken raakte bij een aantal seances met
leden uit zijn familie.
Toch waren die seances al langere tijd aan de gang, nog voordat sprake was van de twee gebeurtenissen, en
in het middelpunt ervan stond Hellie, die Jung reeds goed kende en die, naar werd gezegd, smoorverliefd op
hem was. Dit is in ieder geval een vroege aanwijzing van zijn ietwat vage betrokkenheid met het occulte.
Wanneer Hellie in een trance raakte, viel zij zwaar ademend op de grond, en sprak zij met de stem van de
oude Samuel Preiswerk – hoewel zij hem zelf nooit had horen spreken. Zij vertelde op een keer aan de
anderen dat ze voor hun oudste zuster Bertha moesten bidden, die, zo zei ze, kort daarvoor het leven had
geschonken aan een donker gekleurd kindje. Bertha, die in Brazilië woonde, had al eerder en kind gekregen
van haar multiraciale echtgenoot en zij had precies op de dag van de seance het andere kindje
gekregen.[3]Volgende seances bleken al even wonderbaarlijk te verlopen. Op een zeker moment hadden
Samuel Preiswerk en Carl Jung Sr – Jungs grootvader van vaders kant – die tijdens hun leven hopeloos met
elkaar overhoop hadden gelegen, een nieuw verbond gesloten:er kwam een waarschuwing van hen beiden
binnen dat een andere zuster die ook in verwachting was, haar kindje zou gaan verliezen en in augustus
daarop werd het kind voortijdig en dood geboren. [4]
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Hellie bracht veel stemmen voort, maar het interessantst was een geest
genaamd Ivenes, die zichzelf uitgaf als de echte Helene Preiswerk. Dit karakter
was veel volwassener, zelfverzekerder en intelligenter dan Hellie, die door Jung
werd omschreven als iemand die nogal afwezig was en niet bepaald pienter,
getalenteerd of goed opgeleid. Het was alsof er onder de onopmerkelijke
teenager een vollere, meer dwingender persoonlijkheid aanwezig was, zoals
Jungs ‘Andere’.
Dit was een inzicht in de psyche die de basis zou vormen voor zijn latere theorie over ‘verpersoonlijking’, het
proces van het ‘worden die je bent’. Hellie kwam later tot volle bloei, en werd een succesvol coupeuse in
Frankrijk, hoewel zij al op vroege leeftijd overleed, ze was net 30 jaar oud.
In zijn dissertaties over de seances, ‘On the Psychology and Pathology of So-called Occult Phenomena’,
omschreef Jung Helly nogal ongeflatteerd als “iemand wiens hoofd symptomen van de Engelse ziekte
vertoonde”, en “iemand met een ietwat bleke gelaatskleur”. Bovendien vermeldde Jung daarbij niet dat zij zijn
nicht was.
Ook liet hij na iets te zeggen over zijn eigen deelname aan die seances en dateerde die tussen 1899 en
1900, terwijl hij er al jaren eerder aan was begonnen.
Gerhard Wehr suggereert op beleefde wijze dat ‘de doctoraal kandidaat kennelijk in zijn maag zat met het
onthullen van zijn eigen rol en in het bijzonder zijn nauwe familiebanden, en wilde hij op die manier verder
kritisch onderzoek voorkomen waardoor mogelijk roet in het eten zou kunnen worden gegooid met betrekking
tot het wetenschappelijk waardeoordeel over zijn complete werk’. [5]
Anders gezegd: Jung de wetenschapper dacht dat het wel goed voor zijn mooie carrière zou zijn, wanneer hij
zijn persoonlijke betrokkenheid bij het occultisme zou verdoezelen.
De klopgeest in de boekenkast van Sigmund Freud
In 1900 ging de 25-jarige Jung aan het werk in de prestigieuze ‘Burghölzli Kliniek’ in Zürich. Hier verrichte hij
diepgaand onderzoek naar woordassociatie, ontwikkelde hij zijn theorie over “complexen” en nam hij het
voortouw in een succesvolle ‘patiëntvriendelijke’ aanpak tijdens het werk met
psychotische en schizofrene patiënten. Bij dit werk kwam hij in contact met
Sigmund Freud.
Een van de weinige foto's van Jung (r.o.) en Freud (l.o.) sámen, voordat hun
relatie stuk liep, tijdens een studiereis naar de VS.
Vanaf 1906, toen zij begonnen te corresponderen, tot 1912, toen hun
vriendschap stuk liep, was Jung een fervent aanhanger van het werk van
Freud en steunde en propageerde hij diens ideeën van harte. Er was echter
ook sprake van wat wederzijdse stekeligheden. Een ervan gaat over de beroemde klopgeest in de
boekenkast van Freud.
Toen hij in 1909 een bezoek bracht aan Freud, vroeg Jung hem over zijn houding ten opzichte van
parapsychologie. Freud deed er nogal sceptisch over en deed het onderwerp af als zijnde nonsens’…
Jung was het daarmee oneens en terwijl hij tegenover zijn meester zat, kreeg hij het gevoel alsof zijn
middenrif begon te gloeien, alsof het roodgloeiend werd. Plotseling klonk er een luide knal uit een
boekenkast.Beiden sprongen op en Jung zei tegen Freud: “Zie je nou, dit is nou zo’n typisch voorbeeld van
een zogenaamd katalytisch exterioriserend verschijnsel!”..
Jungs langdradige en breedsprakige uitdrukking voor een klopgeest of ‘lawaaiige geest’. Toen Freud daarop
“Kletskoek!” riep, voorspelde Jung dat er onmiddellijk nog zo’n knal zou volgen. Dat gebeurde ook terstond.
Jung zei dat Freud hem vanaf dat moment begon te wantrouwen. Uit Freuds brief aan Jung over het incident,
krijgt men de indruk dat hij het gevoel had dat Jung zelf verantwoordelijk was geweest voor de
gebeurtenissen.
Dat is niet zo verrassend; Jung gaf er inderdaad blijk van talrijke paranormale gaven te bezitten. Toen hij
eens na een lezing in zijn hotelbed lag, ervoer Jung de zelfmoord van een patiënt die een grote
gevoelsoverdrachtelijke band met hem had. De patiënt was in een depressie terechtgekomen en schoot zich
door het hoofd. Jung werd in zijn hotel wakker terwijl hij een vreemde pijn in zijn voorhoofd had. Later leerde
hij dat de patiënt zich op precies diezelfde plaats in zijn hoofd had geschoten, op precies hetzelfde moment
dat Jung wakker werd.
Nog meer ter zake doende is het verhaal van een bezoeker aan zijn huis die eens een opmerking maakte
over het naar ‘buitengerichte libido’ van Jung, en vertelde dat “wanneer er sprake was van een belangrijk idee
in het hoofd van Jung dat nog niet geheel bewust was, de meubels en het houtwerk in het interieur begonnen
te kraken..”
En dan.. het ‘RED BOOK’..
Een van de meest mysterieuze boeken van deze tijd, het 'Red Book' van Carl Jung. (Verschenen op 7
oktober 2009/W.W. Norton and Co.)
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De breuk met Freud, leidde hem uiteindelijk tot zijn eigen ‘afdalen naar het onbewuste’, een verontrustende
reis naar de duistere diepten van de menselijke geest, waaraan hij de inzichten ontleende over het collectieve
onderbewuste die stof gaf voor zijn eigen school van de ‘analytische psychologie’.
Hij had zich ingelaten met een ‘creatieve ziekte’ en was er niet zeker van of hij mogelijk gek zou worden.
In oktober 1913, niet lang na de scheiding, had Jung een visioen of hallucinatie, afhankelijk vanuit welk
standpunt je dat wilt bekijken. In de trein zag hij plotseling dat Europa tussen de Noordzee en de Alpen werd
overspoeld door een watersnood. Toen die Zwitserland bereikte, rezen de bergen omhoog om zijn vaderland
te beschermen, maar hij zag in het water allemaal brokstukken en lichamen drijven. Toen veranderde het
water in bloed.
Het visioen duurde een uur en leek meer op een droom die zijn wakend bewustzijn was binnengedrongen.
Omdat hij zich meer dan tien jaar had beziggehouden met de verzorging van mentale patiënten die precies
dezelfde soort symptomen vertoonden, had Jung alleszins reden zich zorgen te maken. Ironisch genoeg was
hij de daaropvolgende zomer min of meer opgelucht toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en hij deduceerde
dat zijn visioen daarvan mogelijk een vooruitziende aankondiging was geweest.
Toch bleef de psychische druk groot. Uiteindelijk kwam er een moment waarop Jung het gevoel had zich niet
langer tegen het gevoel van gekte kon blijven verzetten. Hij besloot het te laten gaan. Toen hij dat deed,
belandde hij in een angstaanjagende onderaardse wereld waar hij vreemde intelligenties ontmoette die in zijn
geest hadden ‘geleefd’. De ervaring was zo verontrustend dat Jung gedurende een tijdje met een geladen
pistool onder zijn kussen sliep, klaar om zich door zijn hoofd te schieten als de stress te groot zou worden.
Een van de tekeningen van Jung (©The foundation of the works of C.G. Jung)
In zijn ‘Red Book’ (verschenen op 7 oktober 2009 bij W.W. Norton and Co.- vert.)
doet hij verslag in woord en beeld van de objectieve, onafhankelijke entiteiten die
hij gedurende zijn ‘creatieve ziekte’ ontmoette – entiteiten die niets met hem
persoonlijk te maken hadden, maar die zijn innerlijke wereld met hem deelden.
Daar waren Elia en Salomo, twee figuren uit de Bijbel, die werden vergezeld door
een slang. Er was ook een figuur die Jung met Philemon aansprak, die een soort
innerlijke goeroe werd en in de tekeningen verscheen als een kalende oude man
met witte baard met stierenhoorns en ijsvogelvleugels.
Op een morgen, nadat hij die figuur had getekend, maakte Jung een wandeling in
de buurt en vond hij een dode ijsvogel. Die vogels waren in Zwitserland tamelijk
zeldzaam en een dood exemplaar had hij nog nooit gevonden.Dit beschouwde hij
wederom als een van de vele synchroniciteiten – ‘betekenisvolle coïncidenties’ die hem in die tijd ten deel
vielen. Er waren er nog meer. In 1916, nog steeds in de ban van zijn crisis, voelde Jung opnieuw dat er iets
bij hem van binnen naar buiten wilde. Een angstaanjagende rusteloosheid vulde zijn huis. Hij voelde de
aanwezigheid van de dood – en zijn kinderen voelden dat ook. Een van zijn dochters zag een vreemde witte
figuur; een andere figuur had ’s nachts de lakens van haar bed gegraaid. Zijn zoon tekende een portret van
een ijsvogel die hij in zijn droom had gezien: uit het kopje van de ijsvogel stak een grote vlammende
schoorsteen, en er vloog een duivel door de lucht die de ijsvogel vervloekte omdat hij zijn vissen roofde.
Jung moest toen iedereen nog vertellen over Philemon. Toen, op een middag werd er hard aangebeld, maar
er stond niemand voor de deur. Hij vroeg: “Wat is dit nu weer?” En de stemmen van de doden antwoordden:
“We zijn weer terug uit Jeruzalem waar wij niet hebben gevonden wat wij zochten,” woorden die het begin
vormen van Jungs vreemde ‘Seven Sermons to the Dead‘, een werk van spiritueel dictaat, of ‘channelling’,
dat hij opdroeg aan ‘Basilides in Alexandria, de Stad waar Oost en West elkaar raken’.
Geesten in huis.
In 1919 liep de Eerste Wereldoorlog teneinde en was de crisis van Jung voorbij, hoewel hij nog steeds wat hij
noemde ‘de actieve verbeelding’ – een soort van wakende droomtoestand - praktiseerde en waarvan hij in
zijn ‘Red Book’ verslag doet. Maar er was geen gebrek aan geesten van een meer traditionelere soort. Hij
werd uitgenodigd om in Londen een lezing te geven over ‘De Psychologische Fundering van het Geloof in
Geesten’ ten overstaan van het Genootschap voor Psychologisch Onderzoek. Hij vertelde het gezelschap dat
geesten en materialisaties ‘onbewuste projecties’ waren.
“Ik heb bij herhaling”, zei hij, “de telepathische effecten van onbewuste complexen waargenomen en tevens
een aantal parapsychologische verschijnselen, maar ik zie in dat alles geen bewijs voor het bestaan van
echte geesten, en zolang dergelijk bewijs uitblijft, moet ik dit hele gebied beschouwen als deel van de
psychologie”.
Zonder enige twijfel wetenschappelijk genoeg, maar een jaar later, ontmoette hij, wederom in Engeland
verblijvend, een ietwat echte geest. Hij bracht een aantal weekenden door in een landhuis in Aylesbury dat hij
van Maurice Nicoll huurde (een latere student van Gurdjieff en Ouspensky) en hij werd aldaar getrakteerd op
een ware serenade van angstaanjagende geluiden vergezeld van een afschuwelijke stank die zijn
slaapkamer vulde. Carl Jung: “Metafysische verschijnselen kunnen beter worden uitgelegd door een
hypothese over het bestaan van geesten, dan een over de kwaliteiten en eigenaardigheden van het
onbewuste”.
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Mensen uit het dorp vertelden hem dat het huis behekst was en op een bepaaldelijk slechte nacht, ontwaarde
Jung op het kussen naast het zijne het hoofd van een oude vrouw; de helft van haar gelaat was verdwenen.
Hij sprong uit bed en wachtte in een leunstoel het ochtendgloren af. Het huis werd later afgebroken.
Men zou kunnen denken, dat Jung, die toch ook de terugkomst van de doden uit Jeruzalem had
meegemaakt, minder geschrokken zou zijn bij het zien van een traditionele Engelse geestverschijning, maar
de ervaring bracht hem danig van zijn stuk; hij deed er pas in 1949, 30 jaar later, verslag van in een obscure
verzameling van spookverhalen.
Toen zijn lezing voor het Genootschap voor Psychologisch Onderzoek in 1947 opnieuw verscheen in de
Verzamelde Werken, voegde Jung een voetnoot toe waarin hij uitlegde dat hij zich er niet zo zeker van voelde
als destijds in 1919 dat verschijningen door de psychologie konden worden verklaard en dat hij betwijfelde “of
een uitsluitend psychologische benadering recht zou kunnen doen aan het verschijnsel op zich”.
Voor Jung was de 'I Tjing' een prachtig middel om dieper het raadsel van zijn leven
te duiden. In een later verschenen naschrift, gaf hij opnieuw toe dat zijn eerdere
uitleg onvoldoende was, maar dat hij het niet eens was over de echtheid van de
geesten omdat hij geen enkele ervaring met ze had – daarbij makkelijk
voorbijgaand aan het spookhuis in Aylesbury. Maar in een brief uit 1946 aan Fritz
Kunkel, een psychotherapeut, gaf Jung toe: “Metafysische verschijnselen kunnen
beter worden uitgelegd door een hypothese over het bestaan van geesten, dan
een over de kwaliteiten en eigenaardigheden van het onbewuste”.
Jung en de I Ching
Een soortgelijke onzekerheid omgeeft zijn ervaring met de I Ching, het oude
Chinese orakel, waarmee hij in het begin van de jaren ’20 begon te experimenteren en die, net als
horoscopen, onderdeel werd van zijn therapeutische praktijk. Hoewel hij de I Ching hier en daar in zijn werk
noemt, gaf hij niet eerder dan in 1949, opnieuw 30 jaar nadien, in zijn voorwoord bij de klassieke vertaling van
Wilhelm/Baynes, ronduit toe dat hij de I Ching zelf ook gebruikte.
En alhoewel hij probeerde de doeltreffendheid ervan te verklaren door wat later zijn paranormale deus ex
machina, synchroniciteit zou worden, geeft Jung toe dat de bron van de inzichten van het orakel wordt
gevormd door de ‘spirituele diensten die de levende ziel van het boek’ vormen, een opmerking die lijnrecht
indruist tegen zijn quasiwetenschappelijke uitleg.
Ironisch genoeg geeft zijn grote werk over ‘betekenisvolle coïncidenties’, ‘Synchronicity: An Acausal Connecting Principle’ (1952), geschreven met de natuurkundige Wolfgang Pauli, slechts één ondubbelzinnig
voorbeeld van het verschijnsel, en lezers die, net als ik, de realiteit van synchroniciteit omarmen, komen er
bekaaid af door Jungs poging het verschijnsel te verklaren aan de hand van archetypes, kwantumfysica,
statistische analyses, wiskunde, de experimenten van J.B. Rhine met ESP, astrologie, telepathie, procognitie
en andere paranormale gaven, hetgeen sterk riekt naar het opnieuw onder de aandacht brengen van Jungs
reflex van “Ik ben toch eigenlijk een wetenschapper”.
Het watermantijdperk, zoals afgebeeld door de Nederlandse kunstenaar Jofra.
Het Watermantijdperk
In de jaren ’20 stortte hij zich op een studie Gnostiek – waarmee hij al in 1912 kennis had gemaakt – en
Alchemie. Het was vooral Jung die, meer dan anderen, de oude Hermetische activiteit onttrok aan de
intellectuele vergetelheid. Een andere Hermetische praktijk die hij volgde was de
astrologie, die hij rond het tijdstip van de breuk met Freud, serieus was gaan
beoefenen. Jung informeerde zijn vriendenkring dat het trekken van horoscopen
onderdeel was van zijn therapeutische praktijk, maar pas in de donkere tijden van
de Tweede Wereldoorlog ontdekte hij een bredere toepassing. In 1940 spreekt
Jung in een brief aan H.G. Baynes over een visioen dat hij in 1918 had en waarin
hij had gezien hoe er ”vuur als regen uit de lucht kwam vallen en Duitse steden
verzwolg”.
Hij voelde dat 1940 het cruciale jaar was, en hij merkt op: “Dan naderen we de
meridiaan van de eerste ster van de Waterman. Het was de waarschuwende
aardbeving van het Nieuwe Tijdperk”.Hij was op de hoogte van de prescessie van
de nachteveningen, de schijnbaar achterwaartse beweging van de Zon door de
tekens van de Dierenriem. Door tijdens de voorjaarsequinox als achtergrond te
dienen, geeft ieder sterrenbeeld zijn naam aan een ‘tijdperk’ – ook wel genoemd
een ‘Platonische Maand’ - die ruwweg zo’n 2.150 jaar duurt.
In zijn uiterst vreemde boek ‘Aion’ (1951) beweert hij dat de individualisatie van
de Westerse beschaving als geheel het pad van de ‘Platonische Maand’ volgt en als zodanig een soort van
‘precessie van de archetypes’ voorstelt. Jezus weet zich omgeven door de symboliek van vissen, omdat Hij
het centrale symbool was van het Vissentijdperk, het astrologische teken van Vissen. Voorgaande Tijdperken
– dat van Stier en Ram – brachten overeenkomstige symboliek voort.
Het aanstaande tijdperk is dat van Waterman, de Waterdrager. In een gesprek met Margaret OstrowskiSachs, vriendin van Hermann Hesse, geeft Jung toe dat hij deze ‘geheime kennis’ jarenlang voor zichzelf
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heeft gehouden en tenslotte openbaar maakte in ‘Aion’. Hij was er niet zeker van of hem dat werd
‘toegestaan’, maar gedurende zijn ziekte had hij ‘bevestiging’ ontvangen dat hij dat mocht doen.
Hoewel de mysterieuze geleerde Gerald Massey en de Franse esotericus Paul Le Cour al eerder hadden
gesproken over de komst van het Watermantijdperk, was Carl Jung toch de meest prestigieuze openbare
figuur die dat deed, en door die daad werd dat idee een pijler onder de alternatieve cultuur van de jaren ’60
en ’70. Dat kwam vooral door zijn uitgebreide commentaren daarop in zijn boek ‘Flying Saucers: A Modern
Myth of Things Seen in the Sky’ (1958), waarin hij argumenteerde dat Ufo’s in principe mandala’s waren
vanuit de ruimte. Tijdens zijn crisis was hij op het beeld van de mandala gekomen. Het woord ‘mandala’ is
Sanskriet voor ‘magische cirkel’, als symbool van psychische heelheid.
Jung schreef profetisch: “Mijn geweten als psychiater van mij verlangt dat ik mijn plicht zal doen en de
weinigen die mij horen voor te bereiden op aanstaande gebeurtenissen die in overeen- stemming zijn met het
eind van een tijdperk……”.
Jung suggereerde dat ‘vliegende schotels’ massale archetypische projecties waren, gevormd door de
psychische spanning die door het oplaaien van de Koude Oorlog tussen Amerika en Rusland teweeggebracht
werd. De Westerse wereld, zo voerde hij aan, leed aan een ernstige zenuwinzinking en Ufo’s waren een
manier om de spanning te ontladen.
Jung schreef profetisch: “Mijn geweten als psychiater van mij verlangt dat ik mijn plicht zal doen en de
weinigen die mij horen voor te bereiden op aanstaande gebeurtenissen die in overeenstemming zijn met het
eind van een tijdperk……”. Zoals wij weten uit de oude Egyptische geschiedenis, vormen zij symptomen van
psychische veranderingen, die altijd optreden aan het eind van een Platonische Maand en aan het begin van
de volgende. Ze zijn, naar het schijnt, veranderingen in de constellatie van de psychisch dominante factoren,
van de archetypes of ‘Goden’ zoals ze vroeger werden genoemd, die langdurige transformaties van de
collectieve geest teweegbrengen.
Deze transformatie begon….. met de overgang van het Tijdperk van de Stier naar dat van Ram en daarna
van Ram naar Vissen, waarvan het begin samenviel met de opkomst van het Christendom. We naderen nu
opnieuw een belangrijke verandering… wanneer het begin van de lente het sterrenbeeld Waterman
binnengaat…”
Tien jaar later, in 1969, had de band ‘The Fifth Dimension’ (overigens dezelfde naam als de titelsong van de
derde LP van The Byrds die het kosmische karakter van de Mystieke Zestiger Jaren weerspiegelt) een hit met
een nummer uit de musical Hair waarin Jungs ideeën weerklonken en miljoenen mensen over de hele wereld
geloofden dat ze getuige waren van het ‘Gloren van het Watermantijdperk’. (…this is the dawning of the
Age of Aquarius…)
Carl Jung, de Mysticus..
Jung stierf in 1961, net op de drempel van de occulte revival van de jaren ’60, de renaissance van het
magisch denken waarvoor hij zich zo sterk had gemaakt. Hij was ook direct verantwoordelijk voor de ‘trek
naar het Oosten’ die velen toen ondernamen, en tot op de dag van vandaag nog steeds ondernemen.
Samen met de I Ching gaf Jung zijn fiat aan tot dan toe geheimzinnige onderwerpen als ‘Het Tibetaans
Dodenboek’, het Taoïsme en Zen, en men kan zich afvragen of deze Oosterse import ‘producten’ zonder zijn
tussenkomst ook zo’n overweldigende populariteit zouden genieten als de mate waarin ze zich tot op heden
mogen verheugen. Dat hij in vele opzichten werd gezien als een van de ‘grondleggers’ van de Love & Piece
Generatie, kan worden opgemaakt uit het feit dat zijn beeltenis is opgenomen in de fotocollage die de Beatles
LP ’Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ siert, alhoewel Jung zelf de ‘flower power’ misschien wel had
afgedaan als een droevig naïef verschijnsel.
Hoewel hij door de gevestigde intelligentia nooit geaccepteerd werd, is zijn
invloed op de populaire cultuur immens groot geweest en zijn naam staat op al
onze hedendaagse wortels, onze innerlijk geleide spiritualiteit, die ongelukkig
genoeg wordt geassocieerd met de New Age beweging. Jung zelf mag dan
wat dubbelzinnig zijn geweest over zijn relatie met mystiek, magie en het
occulte, maar de miljoenen mensen die tegenwoordig aandacht besteden aan
hun dromen en daarvoor de I Ching raadplegen, mogen de ‘Sage van
Küsnacht’ daarvoor best dankbaar zijn.
Voetnoten:
[1] Quoted in Vincent Brome: Jung: Man and Myth, Scientific Book Club, 1979,
p277. ; [2] Brome, op. cit. p68. ; [3] Deidre Bair: Jung: A Biography, Little
Brown, 2004, p48. ; [4] Ibid. p49. ; [5] Gerhard Wehr: Jung: A Biography, Shambhala, Boston, 1987, p72.
The Red Book: Liber Novus wordt uitgegeven door WW Norton and Co., en kost £ 120.
De website van Atheneum Boekhandel heeft een prachtige gedeelte gewijd aan The Red Book. Klik voor het
bekijken van een aantal van de bijzondere tekeningen, en twee zeer informatieve videofilms hier:
Atheneum.nl.
Kijk naar deze korte film van uitgever Norton & Co. over de prachtige onthulling van dit fenomenale, uiterst
mysterieuze boek dat 23 jaar verborgen lag in een Zwitserse kluis ‘The Red Book’.
Bron en video: http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-occulte-wereld-van-c-g-jung/
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Persconferentie NASA maandag 15-11- 2010 (18:30 uur)
Door JanSmith ⋅ november 14, 2010
Chandra is in juli 1999 door NASA de ruimte in gestuurd. In eerste instantie voor
vijf jaar, maar wegens succes is dit verlengd met nog eens vijf jaar. Chandra heeft
een belangrijke Nederlandse inbreng, omdat een van de instrumenten in ons land
gebouwd is. Nu heeft deze satelliet dus iets ontdekt dat het de moeite waard
maakt om er een international persconferentie voor te beleggen!
***
ATTENTIE~! NASA Kondigt Tv Persconferentie aan over Ontdekking door Chandra
10 nov. 2010 Trent Perrotto Headquarters, Washington - 202-358-0321 trent.j.perrotto@nasa.gov
MEDIA Mededeling: M10-157
WASHINGTON — NASA zal op maandag 15 november a.s. om 12:30 EST (18:30 Nederlandse tijd) een
persconferentie houden over een ontdekking door het Chandra X-ray Observatory van een buitengewoon
object in de kosmische omgeving van Aarde. De persconferentie zal worden gegeven vanuit de studio’s op
het NASA hoofdkwartier in Washington en live door NASA TV worden uitgezonden.
De baan van Chandra om de aarde reikt tot één derde van de afstand
aarde-maan. Zo kan de telescoop lange tijd waarnemen zonder hinder te
hebben van het stralingsveld van de Van Allen-gordel of van het tijdelijk
verdwijnen achter de aarde. (© astronomie.nl)
De Chandra ruimtetelescoop is een röntgensatelliet, die in een hoge baan
om de aarde draait. Deze satelliet speurt met zijn oog het heelal af op zoek
naar pulsars, quasars, zwarte gaten, donkere materie, kernen van
sterrenstelsels en restanten van supernova’s, en brengt deze
gedetailleerder in kaart dan ooit te voren.
Het Chandra X-ray Observatorium is de krachtigste röntgentelescoop ter
wereld. Hij heeft een resolutie die acht keer zo groot is dan alle voorgaande telescopen en is in staat
radiobronnen op te sporen die tot wel 20 keer zwakker zijn dan voorgaande type instrumenten konden
waarnemen. Chandra is in juli 1999 door NASA de ruimte in gestuurd. In eerste instantie voor vijf jaar, maar
wegens succes is dit verlengd met nog eens vijf jaar. Chandra heeft een belangrijke Nederlandse inbreng,
omdat een van de instrumenten in ons land gebouwd is. Nu heeft deze satelliet dus iets ontdekt dat het de
moeite waard maakt om er een international persconferentie voor te beleggen.
Chandra X-ray ObservatoriumWetenschappers die bij het onderzoek van Chandra betrokken zijn zullen
aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen. Leden van het panel zijn onder meer:
- Jon Morse, director, Astrophysics Division, NASA Headquarters in
Washington ; - Kimberly Weaver, astrophysicist, NASA’s Goddard Space
Flight Center, Greenbelt, Md. ; - Alex Filippenko, astrophysicist, University of
California, Berkeley
Voor NASA TV streaming video, downlink en verdere informatie, kijk hier:
http://www.nasa.gov/ntv
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html
Voor meer informatie over Chandra X-ray Observatory, kijk hier:
http://www.nasa.gov/chandra ; http://chandra.harvard.edu
Bron: http://www.wanttoknow.nl/overige/persconferentie-nasa-maandag-15-11-2010-1830-uur/

Eén Adriatische schildpad op drie aangetast door plastic
Bron: (c) www.demorgen.be
Eén schildpad op drie in de Adriatische Zee heeft plastic in zijn lichaam. Dat
stelden onderzoekers vast in een studie naar de impact van afval op het leven in
zee. Zeeschildpadden maken van het ondiepe water in de Adriatische Zee
gebruik om zich te voeden tijdens hun groeiproces. Helaas is de bodem van die
zee de meest vervuilde van heel Europa. De onderzoekers bestudeerden de
lichamen van gestorven schildpadden nadat ze gestrand waren of per ongeluk
door vissers waren gevangen. Een paar gram van die afvalstukken kan al fataal zijn voor een schildpad. Bij
meer dan een derde van de 54 onderzochte schildpadden zouden sporen van plastic aangetroffen zijn. Het
afval is afkomstig van plastic zakken, verpakking, vislijnen, touwen, etc. Het plastic neemt veel plaats in in de
darmen van schildpadden en bemoeilijkt de vertering van voedsel. (gb)
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Nazi kopstukken kregen veilig onderdak in VS
Geplaatst op: zondag 14 november 2010 door: Maarten Muns
Nazi kopstukken hebben in de decennia na de Tweede Wereldoorlog
een veilig onderkomen gekregen in de VS. Dat is een van de conclusies
van een grootschalig onderzoek naar de werkwijze van de Amerikaanse
regering bij het opsporen van Nazi's. Het onderzoek werd ruim vier jaar
geleden uitgevoerd, maar het leek het Amerikaanse ministerie van
Justitie beter om de uitkomsten geheim te houden. Door middel van een beroep op de wet Openbaarheid van
Bestuur gaf het ministerie al gecensureerde delen van het rapport vrij. De ongecensureerde versie is echter in
handen gekomen van The New York Times.De meest schokkende conclusie gaat over de rol van de CIA. Al
eerder was bekend dat de inlichtingendienst voormalig nazi-kopstukken inzette om informatie in te winnen.
De CIA heeft andere overheidsdiensten bewust bedrogen, naar nu blijkt, zodat nazi-misdadigers onbezorgd
naar de VS konden reizen en daarmee aan vervolging te kunnen ontsnappen.Een van de nazi's die door de
CIA uit de wind gehouden is Otto von Bolschwing, een hoge SS-er die samen met Adolf Eichmann
verantwoordelijk was voor de planning van de Holocaust. Hij werd door de CIA uitermate nuttig geacht,
waardoor de dienst nazi-jagers en het eigen ministerie van Justitie voorloog over zijn achtergrond.Een ander
voorbeeld is Arthus Rudolph, een wetenschapper die zich onder andere bezig hield met het inzetten van
slavenarbeid in de munitiefabriek Mittelwerk. Hij was dermate slim dat hij door de CIA ondergebracht werd bij
NASA. Ook zijn verleden was bekend maar werd verzwegen. De CIA zette de immigratiedienst onder druk
om hem toe te laten, en een vrijgeleide naar een onbezorgd leven te geven.
Bron: The New York Times

Vingerafdruk in paspoort prooi voor criminelen
Published by Henk (Beheerder)
Vingerafdrukken zijn zo eenvoudig na te maken dat bewijsvoering in de
rechtszaal in gevaar komt. De digitale afdruk in het nieuwe paspoort
vormt daarbij een onuitputtelijke bron van nieuwe, ‘schone’
vingerafdrukken.
In criminele kringen circuleren handleidingen voor het namaken van
vingerafdrukken. Dat blijkt veel eenvoudiger dan gedacht. De nieuwe
biometrische paspoorten, met digitale vingerafdruk, vormen een groot
risico, omdat gedigitaliseerde afdrukken kunnen worden nagemaakt.
De Telegraaf schrijft vrijdag over de grootschalige fraude met vingerafdrukken. De Utrechtse hoogleraar Jan
Grijpink, tevens adviseur van het ministerie van Justitie, heeft het departement gewaarschuwd voor de risico’s
in een rapport van het eigen wetenschapscentrum.
Lees meer: elsevier.nl

Identiteitsfraude verandert leven in hel
Published by Henk (Beheerder)
Een Nederlandse man stond jarenlang ten onterechte als harddrugscrimineel bij de
overheid bekend, omdat een drugsverslaafde crimineel zich voor de man uitgaf.
Volgens de Nationale ombudsman moet de naam van de man gezuiverd worden
en er een oplossing komen voor de gevolgen die deze fraude voor hem heeft
gehad. Omdat een drugsverslaafde crimineel zich voor de man uitgaf, stond hij jarenlang als
harddrugscrimineel in informatiesystemen van de overheid geregistreerd. De overheid slaagde er niet in de
registraties als harddrugscrimineel en andere criminele vergrijpen die onterecht op zijn naam stonden, uit
haar systemen te halen.
De identiteitsfraude heeft ernstige gevolgen gehad voor het leven van de man. Op Schiphol had hij
problemen met reizen omdat hij in het systeem als harddrugsgebruiker stond vermeld en omdat een crimineel
onder zijn naam als ongewenst vreemdeling stond gesignaleerd. De FIOD viel met veel machtsvertoon en in
het bijzijn van zijn twee kinderen zijn huis binnen, omdat hij geld zou hebben witgewassen. Deze en andere
incidenten zorgden ervoor dat de man geen normaal leven kon leiden.
Lees meer: security.nl
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Piloten boycotten bodyscanners
"Iedereen die vrijheid verruilt voor veiligheid verdient noch vrijheid noch
veiligheid" Benjamin Franklin.
De Amerikaanse vakbond voor piloten, de Allied Pilots Association (APA)
heeft aangekondigd de zogeheten bodyscanners, waarmee beveiligers op
vliegvelden onder iemands kleren kunnen kijken, te boycotten. De
aankondiging is het gevolg van een schorsing van een Amerikaanse piloot
die weigerde zich te laten scannen, dit vanwege schadelijke straling die de
scanners uitzenden.Volgens recent onderzoek blijkt die straling 20 keer zo hoog te zijn als wat autoriteiten en
de fabrikanten eerder beweerden. ´Frequent flyers´ lopen een verhoogd risico op kanker vanwege de scans,
en piloten zijn de meest frequente vliegers.Kinderen en mensen met een aanleg voor mutaties kunnen
eveneens de scanners beter mijden, aangezien zij gevoeliger zijn voor radioactiviteit. In het Verenigd
Koninkrijk kwamen de scanners al eerder in opspraak bij gebruik voor kinderen. Het maken van naaktfoto,s
van kinderen is in strijd met Britse wetgeving tegen kinderporno.
Big Brother Watch, een Amerikaanse privacy organisatie, steunt de actie van de vakbond, en roept
vakbonden in andere landen op hetzelfde te doen.”Als piloten straks niet meer worden gescand, waarom
andere burgers nog wel?”
Brief van Captain Bates, de president van APA
Fellow Pilots,
In response to increased threats to civil aviation around the world, the Transportation Security Administration
(TSA) has implemented the use of Advanced Imaging Technology (AIT) body scanners at some airport
locations. While I’m sure that each of us recognizes that the threats to our lives are real, the practice of airport
security screening of airline pilots has spun out of control and does nothing to improve national security. It’s
long past time that policymakers take the steps necessary to exempt commercial pilots from airport security
screening and grant designated pilot access to SIDA utilizing either Crew Pass or biometric identification. As I
recently wrote to the TSA Administrator:
“Our pilots are highly motivated partners in the effort to protect our nation’s security, with many of us serving
as Federal Flight Deck Officers. We are all keenly aware that we may serve as the last line of defense against
another terrorist attack on commercial aviation. Rather than being viewed as potential threats, we should be
treated commensurate with the authority and responsibility that we are vested with as professional pilots.”
It is important to note that there are “backscatter” AIT devices now being deployed that produce ionizing
radiation, which could be harmful to your health. Airline pilots in the United States already receive higher
doses of radiation in their on-the-job environment than nearly every other category of worker in the United
States, including nuclear power plant employees. As I also stated in my recent letter to the Administrator of
the TSA: “We are exposed to radiation every day on the job. For example, a typical Atlantic crossing during a
solar flare can expose a pilot to radiation equivalent to 100 chest X-rays per hour. Requiring pilots to go
through the AIT means additional radiation exposure. I share our pilots’ concerns about this additional
radiation exposure and plan to recommend that our pilots refrain from going through the AIT. We already
experience significantly higher radiation exposure than most other occupations, and there is mounting
evidence of higher-than-average cancer rates as a consequence.”
It’s safe to say that most of the APA leadership shares my view that no pilot at American Airlines should
subject themselves to the needless privacy invasion and potential health risks caused by the AIT body
scanners. I therefore recommend that the pilots of American Airlines consider the following guidelines:
Use designated crew lines if available.
Politely decline AIT exposure and request alternative screening.
There is absolutely no denying that the enhanced pat-down is a demeaning experience. In my view, it is
unacceptable to submit to one in public while wearing the uniform of a professional airline pilot. I recommend
that all pilots insist that such screening is performed in an out-of-view area to protect their privacy and dignity.
If screening delays your arrival at the cockpit, do not cut corners that jeopardize the safety of the flight.
Consummate professionalism and safety are always paramount.
Maintain composure and professionalism at all times and recognize that you are probably being videotaped.
If you feel that you have been treated with less than courtesy, respect and professionalism, please submit an
observer report to APA. Please be sure to include the time, date, security checkpoint and name of the TSA
employee who performed the screening. Avoid confrontation. Your APA Board of Directors and National
Officers are holding a conference call this week to discuss these issues and further guidance may be
forthcoming. While I cannot promise results tomorrow, I pledge to dedicate APA resources in the days and
weeks to come to achieve direct access to SIDA for the pilots of American Airlines. In the meantime, I am
confident that you will continue to exhibit your usual utmost professionalism as you safely operate and protect
our nation’s air transport system.
Wacholland.org/nl
Lees ook: 22 schokkende uitspraken door de Elite over depopulatie
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„Opslag vingerafdrukken is schending privacy”
De overheid behandelt burgers als potentiële criminelen door
vingerafdrukken van alle Nederlanders op te slaan in een centrale
database. Dat zegt de voorzitter van het College bescherming
persoonsgegevens (CBP) Jacob Kohnstamm vrijdag in het VARAprogramma De ombudsman.
Sinds 2009 staan in het paspoort vingerafdrukken. Deze zouden in
de toekomst voor juridische doeleinden worden opgeslagen in een
centraal register. De CBP-voorzitter noemt de centrale database een
schending van de privacy. „Er is een druk om door te gaan met het
opzijzetten van de privacy, en dat heeft al een aantal keer tot onstporingen geleid. Dit is er een van”, zegt
Kohnstamm.
Ook wijst hij op het risico dat hackers inbreken in de database en de vingerafdrukken gebruiken voor
criminele doeleinden. „Dan zou je als burger je onschuld moeten bewijzen in een misdrijf waaraan je part
noch deel hebt gehad, aldus Kohnstamm.
Refdag.nl
Bekijk uitzending hier: Ombudsman

'Oostenrijkse politiechef vermoord vanwege ontdekking elitaire pedofielen-ring'
In 2008, twee jaar na haar ontsnapping, kreeg Natascha Kampusch
een eigen talkshow op de Oostenrijkse TV. Op 10 jarige leeftijd werd
ze ontvoerd door Wolfgang Priklopil en vervolgens 8 jaar lang door
hem vastgehouden en misbruikt.
De Oostenrijkse hoofdinspecteur Franz Kröll, die in juni 2010 dood in
zijn appartement in Graz werd aangetroffen, werd waarschijnlijk
vermoord omdat hij bij zijn onderzoek naar de ontvoering en
ontsnapping van Natascha Kampusch in respectievelijk 1998 en
2006 op een elitaire pedofielen-ring stuitte.Volgens de officiële lezing zou Kröll zelfmoord hebben gepleegd
door zichzelf door het hoofd te schieten. Al snel rees hier de nodige twijfel over omdat hij het pistool waarmee
hij zichzelf van het leven beroofde in zijn linkerhand had, terwijl hij rechts was, en er tevens op beide handen
geen kruitsporen werden aangetroffen.Kröll had een nauwgezet rapport opgesteld van de activiteiten van
ontvoerder Wolfgang Priklopil op de dag dat Natascha Kampusch in de zomer van 2006 aan hem wist te
ontsnappen. De hoofdinspecteur was tot de conclusie gekomen dat Priklopil mogelijk geen zelfmoord
pleegde, maar bijna negen uur vóórdat de politie werd geïnformeerd over Natascha's ontsnapping zou
kunnen zijn vermoord, waarna zijn lichaam voor de trein werd gegooid.De zaak werd hoe langer hoe
verdachter toen bleek dat Kröll na Natascha's ontsnapping 13 mensen opbelde, die mogelijk -wellicht
hooggeplaatste- leden waren van een pedofielen-ring, en er desondanks géén onderzoek naar deze 13
personen werd ingesteld. Mede vanwege deze reden openden openbare aanklagers namens de staat recent
een onderzoek naar vijf andere openbare aanklagers die een onderzoek naar de ontvoering van Natascha
Kampusch, dat was gestart naar aanleiding van een kritisch rapport over het eerdere onderzoek van de
leidinggevende rechter Johann Rzeszut, blokkeerden.
Ook de broer van Franz Kröll twijfelt aan de officiële lezing dat zijn broer zelfmoord heeft gepleegd. Volgens
hem waren er zaken die verband hielden met het onderzoek naar de zaak Kampusch uit Krölls appartement
verdwenen. Collega's van Franz zouden verklaard hebben dat hij ontdekt had dat de officiële versie bomvol
leugens zit en dat hij het daarom moeilijk vond om met de justitiële misleiding mee te moeten blijven doen.
Oostenrijk is de laatste tijd getroffen door diverse gerechtelijke schandalen, inclusief een nieuw debat over
het in de doofpot stoppen van feiten rondom de kabeltreinramp in Kaprun in het jaar 2000, waarbij 155
mensen om het leven kwamen. (1)
De perikelen rond de zaak Natascha Kampush doet onmiddellijk denken aan de schandalige klucht rondom
de beruchte Belgische pedofiel en kindermoordenaar Marc Dutroux. Het onderzoek naar Dutroux bleek vol
met gaten en fouten te zitten, en iedere keer als er een eventuele link werd ontdekt naar de door Dutroux
vermelde Europese pedofielen-ring en daar lid van zijnde hooggeplaatste personen in gerechtelijke-, zakelijke
en politieke kringen, werd alles in het werk gesteld om dit te ontkennen en verder onderzoek te frustreren.
Xander - (1) Birdflu 666
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